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:أُهدي ثمرة هذه السنين إلى    

إلى من أقف لهما وحدهما عرفـانا و حبا و طاعة بعد الّله و رسوله إلى نور شارق  

:يعانق راية تكويني إلى حب ساطع يمأل كأس حنيني    

إلى أمي و أبي التي لم يبقى لي من ذكرياتهما سوى صورة حفظتها الذاكرة  

.رحمهما الّله و أسكنهما فسيح جنانه    

إلى من عّلموني كيف تسير الحياة إلى رمز العطاء ، إلى من كانوا سندي إلنجاز  

.هذا العمل ، إلى إخواني و أخواتي    

.إلى كل الصديقـات و الزمالء الذين لن تسعهم عبارات الشكر و العرفـان    

  .الذين كانوا و ال يزالون شموع العلم  إلى كل أساتذة األدب العربي  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

أتقّدم في المقـام األول بالحمد و الشكر إلى الّله تبارك إسمه و تعالى على منح القوة ،  

.الصحة و العزيمة إلتمام هذا العمل من بدايته إلى نهايته    

جعفر  على قبوله    كما أتقّدم بالشكر و اإلمتنان إلى األستاذ المشرف الدكتور يايوش

.طلب اإلشراف على هذه المذكرة ، و على نصائحه و توجيهاته القيمة التي قدمها لي  



 



                                                                                                  مقدمة
 

 أ 
 

ونتوكل عليه، و نعوذ باهللا  بسم اهللا الرمحن الرحيم، إن احلمد هللا تعاىل حنمد و نستعينه و نستهديه و نؤمن به     

تعاىل من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مظل له ، و من يظلل فال هادي له ، و الصالة 

 و السالم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد و على آله و أصحابه و أتباعه أمجعني 

 ...أما بعــــــد

و استخدام التلقني يف تنفيذ و تقدمي جماالهتم التعليمية و هذا يكون مبثابة تناقض  اعتاد املعلمون على ممارسة     

جوهري مع ظاهرة الكّم املعريف و تضخم املادة التعليمية اليت تسود عصر املعلومات الذي نعيشه حاليا ، عصر 

 .النمو و املعرفة و تطور العلوم ، التغيري و التجديد

العصر تغّري دور املدرسة و مل يعد حمصورا يف تقدمي املادة التعليمية و اسرتجاعها يف ضوء معطيات هذا  و      

فحسب، بل جتاوزه إىل تنمية مهارات للوصول إىل املعرفة و توليد معارف جديدة ، و يأيت ذلك من خالل التعلم 

األساسية للمادة التعليمية ذي املعىن و الذي ال يتحقق إال من خالل الرتكيز على األفكار الرئيسية و املفاهيم 

 .دون اللجوء إىل احلشو و التفاصيل اليت توحي بأمهية املفاهيم املستهدفة

و نظرا ملا سبق ّمت حتديد اسرتاتيجيات تدريسية مناسبة و اختيار أدوات ووسائل تسعى إىل حتقيق اهلدف     

زيادة وعيهم و ذلك من خالل تعّلم املفاهيم لاألمسى وذلك من أجل حتسني حتصيل الطلبة يف قواعد اللغة العربية 

 .و استقصائها و تكوينها

و على هذا اقتصرت هذه الدراسة على ضرورة التعليم وفق اخلريطة املفاهيمية اليت تعّد من العوامل األساسية     

 .بتأثريها يف فعالية التعّلم

 :و على هذا األساس تُرصد الكثري من التساؤالت يف ذهن القارئ   

 ما املقصود باخلريطة املفاهيمية؟ •



                                                                                                  مقدمة
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 يف اكتساب قواعد اللغة العربية؟ ما أثر التعليم و اخلريطة املفاهيمية و دورها •

 :و مما سبق ذكره أشري أن أسباب اختياري للموضوع أمهها   

 .مل يتطرق هلا الدارسونأ�ا تعّد من الدراسات احلديثة  •

فعالية الدراسية، اإلسهام يف تدعيمها خاصة يف اجلانب الرغبة يف فهم و تذوق املوضوع يف ابراز  •

 .التطبيقي

 .طريقة التعّلم إسرتاتيجيةأمهية اخلريطة املفاهيمية يف تطوير  •

 .حبُّ اإلطالع على كل ما هو حديث من الدراسات •

هذه الغاية احتوت الدراسة على مقدمة و مدخل و ثالثة فصول مث خامتة يليها و يف سبيل بلوغ    

ق، فاملقدمة ؛ مّهدت للموضوع ،أما املدخل يضّم نبذة عامة عن اخلريطة مث الفصل األول املعنون ملح

املبحث األول ضّم تعريف : باخلريطة املفاهيمية يف املفهوم و املصطلح و قد احتوى على مخسة مباحث

بحث الثالث فقد اشتمل اخلريطة املفاهيمية أما املبحث الثاين احتوى على أنواع اخلريطة املفاهيمية فامل

على مكونات اخلريطة املفاهيمية، أما بالنسبة للمبحث الرابع؛ خصائص اخلريطة املفاهيمية و ختام 

أما الفصل الثاين فكان يدور حول دور . الفصل األول املبحث اخلامس  ُعْنِون مبعايري اخلريطة املفاهيمية

مّية و احتوى على مخسة مباحث ؛ املبحث األول ضّم اخلريطة املفاهيمية يف العملية التعليمية التعلُّ 

 م جماالت توظيفها و املبحث الثالث ؛أمهيتها بالنسبة للمعلّ : أسباب استخدامها ، املبحث الثاين 

 كيفية تدريب الطالب على بيائها : م أما املبحث الرابع فخطوات بنائها و املبحث اخلامس و املتعلّ 

و األخطاء الشائعة و نقاط مراعاهتا؛ أما الفصل الثالث فكان منوذج تطبيقي تضمن خمّططات عن قواعد 

اللغة العربية بأسلوب اخلريطة املفاهيمية ، و يف األخري ركزت على أمهية ذلك يف جمال التعليم ، ّمث خامتة 

أصل الطرح  إىلباحثه لتعود هبا العام للبحث و جتمع مشل م اإلطارعبارة عن استنتاجات عامة تصّب يف 
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 ج 
 

مث ملحق تضّمن املصطلحات العربية مبا يقابلها باإلجنليزية و كذا تعريف لبعض الشخصيات مث قائمة 

 لبعض املصادر و املراجع و أمهها كانت مرتكزا للبحث منها كتاب ؛ تعلم كيف تتكّلم لنوفاك جوزيف 

 .جوينو بوب 

و حىت تكون هذه اخلطة ناجحة كان من الضروري اختيار املنهج التكاملي الذي مشل معظم املناهج    

فاملنهج الوصفي التحليلي قد انتشر بكثرة يف الدراسة بصفته من املناهج اليت تستطيع فّك الكثري من 

 ري لرصد خمططات الدراسة، الرموز و املفاهيم يف اخلريطة املفاهيمية إضافة إىل املنهج البنيوي ألنه ضرو 

مل ُخيّل من الصعوبات و العراقيل و لعّل من  -تنظرييا تطبيقيا -و ككل حبث علمي فإن حبثنا باعتباره

 :أبرزها

 نُدرة املصادر و املراجع اخلاصة باخلريطة املفاهيمية •

 .صعوبة احلصول على املعلومات الكافية •

 .صعوبة اإلملام جبوانب املوضوع •

متّكنا بفضل اهللا و عونه من تذليل الكثري من الصعوبات و العراقيل اليت من هذا و ذلك و على الرغم 

 .واجهتنا

مفتاح خري و رشد يف  جعفر يايوش:فاحلمد هللا الذي يّسر يل السُّبل فجعل يل األستاذ املشرف الدكتور  

 ه كل الشكرمسرييت العلمية ، حيث حرص على أن أستفيد و زمالئي من خربة و توجيهات ، و ل

و التقدير ،بقبول اإلشراف و التوجيه و النصح و أتوجه له بأمسى عبارات العرفان باجلميل و ما أسداه  

 .يل

و يف األخري نعتذر على كل خطأ أو سهو صدر منا فإن أصبنا فبتوفيق من اهللا ، و إن أخطأنا فمن     

 .أنفسنا و من سبل الشيطان و اهللا من وراء القصد



 



 مدخـــــــل                                                           نشأة الخریطة المفاھیمیة 
 

1 
 

 :تحدید المفاھیم 

إنّه جمموعة األفعال .  هونشاط تواصلي يهدف إىل إثارة التعّلم و حتفيزه و تسهيل حصوله :ـ التعليم1

استغالهلا و توظيفها بكيفية التواصلية و القرارات اليت يّتم اللجوء إليها بشكل قصدي و مّنّظم، أي يّتم 

 1.مقصودة من طرف الشخص

 و هو نقل معارف  التعليم معلومات تلقى و معارف تكتسب أو نقله املعلومات منسقة اىل املتعلمني 

و هو تصميم منّظم مقصودة للخربة أو  أو خربات أو مهارات و إيصاهلا إىل فرد أو أفراد بطريقة معيّنة

     2.للمتعلم ملساعدته على إجناز التعبري املراد إجنازهاخلربات اليت تقدم 

 :المفهومـ 2

 3.علمه، وفهمت الشيئ عقلته و عرفته :معرفتك الشيئ بالقلب ،فهمه فهما،فهامة: الفهم 

املفهوم عبارة عن عملية عقلية يقوم هبا املتعّلم الستنتاج العالقات اليت ميكن أن توجد بني جمموعة "

 "يتم بناؤه على أساس التمييز بني تلك املثريات من املثريات و 

قاعدة معرفية متكن الفرد من حتديد صفة تصنيفية معّينة ، و تشري إىل جمموعة من " املفهوم هو

 4."األمثلة

 :ـ الخريطة المفاهيمية 3

،و يّتم هي طريقة هتتم بتحديد مفاهيم املادة ،و ترتيبها حبيث تعطي تناسقا و ترابطا يّدل على املعىن"

 5.فيها اإلنتقال من املفاهيم األكثر مشولية و أقل نوعية إىل املفاهيم األقل مشولية و األكثر نوعية

 

 

 
                                                  

.13، ص1991،الطبعة األوىل حممد الدريج ، حتليل العملية التعليمية ، قصر الكتاب البليدة ،  - 1  

338،ص2009 احلديثة و طرائق التدريس ، دار املناهج للنشر ،د حمسن علي عطية ، املناهج  - 2  

عبد اهللا علي الكبري و حممد :لسان العرب،تح: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور-3
.أمحد حسب اهللا و هاشم حممد الشاذيل،دار املعارف القاهرة مصر  

    58،ص1981،الطبعة األوىلالتعليم ، دار لكتاب بريوت ،الديب إلياس ، مناهج و أساليب يف الرتبية و  -ـ4 

140،ص1999، 1عادل محمد فائز محمد،اتجاھات تربویة في أسالیب تدریس العلوم ،مطابع بابل،ط -5  



 مدخـــــــل                                                           نشأة الخریطة المفاھیمیة 
 

2 
 

 : نشأتها 

 bob gowin §  نـــــــــجوياك و ـــــد كل من نوفــــة على يـــــة يف الستينات امليالديـــــــــط املفاهيميــــــــرت اخلرائـــــــــظه 

  Novak joziv  انطالقا من نظريات ديفيد  1970الواليات املتحدة األمريكية سنة " من جامعة كورنيل

اليت شكّلت احدى النظريات املعرفية املهمة يف احلقل العلمي و هذا ملسه ) david ausubel(أوزبل 

، و أهم املبادئ اليت ركز  العديد من علماء الرتبية حول سعي أوزبل إىل دراسة البنية املعرفية لدى املتعّلم

يف تقدمي املوضوع املعريف يف خطوطه العامة و األفكار األكثر عمومية  عليها أوزبل يف التدريس تتمّثل

 1.جيب أن تقّدم أوال ، مث التفصيل إىل ما هو أكثر خصوصية و حتديدا

يف ) David ausubel(شّدت انتباهي أعمال ديفيد أوزبل ) "novak josiph(ويقول نوفاك جوزيف   

أوائل الستينات و أعجبتين فكرة الرتكيز على دور املفاهيم يف التعّلم ذي املعىن، و استغرق هذا األمر 

و أصبح لعمله .........أكثر من ثالث سنوات و ست حلقات للمناقشة لتأكد من أعمال أوزبل ،

، و فيه أتيحت الفرصة للتحدث 1965هذا أمهية لدي بعد مؤمتر عن تعّلم املفاهيم دام مخسة أيام عام 

و بعد دراسات و حبوث متصلة عدة سنوات متكن من وضع فكرة ........مع أوزبل على انفراد، 

اهلرمي املتسلسل إلطار عمل املفهوم أو الفكرة ، وبعد حماوالت عّدة لتنظيم املفاهيم و القضايا 'التمثيل

 2."توصل فريقي البحث إىل فكرة خرائط املفاهيم 

ن خالل ما قيل جند أّن هذه  املقولة اليت أعلنها جوزيف تبّني كيفية التوصل إىل فكرة العمل باخلرائط م

املفاهيمية حيث بّني جوزيف أنّه أعجب بفكر أوزبل اليت تنص على تنظيم املفاهيم ترتيبها ، و دام  

 .كما قال ثالث سنوات فيما أتيحت له الفرصة يف التوصل إىل خريطة املفاهيم

و يتضح من خالل مفاهيم أوزبل و نظريته أنّه يؤكد على التعليم ذي املعىن و يرفض التعليم القائم      

األساس النظري خلرائط املفاهيم  حيث تعد نظرية التعلم ذي املعىن و ما حتمله من أفكار.على احلفظ 

                                                  
.241ص  2010، العدد الرابع ، سنة  26جملة جامعة دمشق ، اجمللد  ـ1  
.12اهيم يف العملية التعليمية ، بإشراف دـ نزال العنزي صبندر خليفة الشمري ، استخدام اسرتاتيجية خريطة املف ـ2  
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م ، فيما مّيز بينها و عملية التعّلم للفهم يرى بأّ�ا طريقة متّثل البناء املعريف لدى املتعلّ و اليت طورها نوفاك 

 . و عملية التعّلم للحفظ 

فالعملية األوىل تعتمد على حتليل املفاهيم العلمية و الربط فيما بينها األمر الذي يؤدي إىل تذويب 

ر املفاهيم و رسوخها يف ذهن الطالب لفرتة زمنية طويلة ، يف حني أّن العملية الثانية تعتمد على التكرا

 1.و احلفظ و املعرفة املتعلقة تبقى فرتة زمنية قصرية نسبيا

يف ترمجة  1986عام )novak joziv &bob gowin(اجتهد املربيّان نوفاك جوزيف و بوب جوين          

" خبرائط املفاهيم" جديدة يف التدريس مسيت  االستفادة منها، يف تطوير طريقة) ausubel(أفكار أوزبل 

يتطلب اندماج حقيقيا للمعارف و املعلومات اجلديدة بالبنية  من ان التعلم ذا املعىن و ذلك انطالقا

املعرفية و إّن اختالف يف تكوين املعاين املختلفة للمفاهيم يعود ايل أّن كل فرد منهم ميتلك تسلسال 

وزبل العامل اهلام خمتلفا من خربات التعلّم، حيث تربز امهية املعارف السابقة للمتعلّم و اليت اعتربها أ

 .احلاسم يف التعّلم و 

إيل مصطلح الروابط الوسطية ، لفكرة تضم حتتها مفاهيم أو أفكار ) ausubel(و قد أشار أوزبل      

 .أخرى اليت تتكون نتيجة لعمل املنظمات املتقدمة 

و نظرا ألّن البنية املعرفية احلالية للمتّعلم تّشكل عامل حسم يف حتديد معىن و املعلومات التعليمية  

تسهل عملية اكتساهبا و االحتفاظ هبا ، فإّن عمل الروابط الوسطية هو يف األساس ربط  اجلديدة 

 .2املعلومات و املعارف 

و تقوم  متوافقة معهافية للمتعّلم و حماولة تصحيحها اجلديدة و املعارفالسابقة املوجودة يف البنية املعر 

خرائط املفاهيم على كشف املخططات املعرفّية السابقة عند املتعّلم و من مث تصحيحها إذا كانت غري 

                                                  
ـ عقروق فاتن ، أثر استخدام خرائط املفاهيم يف حتصيل طلبة الصف الثامن أساسي لبعض املفاهيم املتعلقة بالصوت  1

. 5ـ  4اإلحتفاظ هبا ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة الريموك ص   
م، ص 2014هـ ـ1435أساسيات التدريس ، دار املناهج للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،:  د خليل إبراهيم شرب - ـ 2
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متوافقة مع املعلومات اجلديدة املراد تعّلمها و من ّمث تعليمه موجبها مث إعادة اخلريطة للتأكد من سالمة 

 :ف املنظمات املتقدمة بنفس صفات خرائط املفاهيم هيالتعّلم، و تتص

 .قلة املعلومات اللفظية أو البصرية -

 .يقدم سابقا على حمتوى املادة املراد تّعلمها -

 .يؤثر على عملية التعّلم -     

 .ال يشمل على حمتوى من املعلومات املراد تعّلمها  -     

 .بني عناصر املادة املراد تعّلمهايّزود بوسائل لتوليد العالقات املنطقية  -  

و بالتايل ميكن من خالل املّنظم املّتقدم احتواء حقائق املادة التعليمية اجلديدة وتفصيالهتا، باعتبار أّن 

يف البنية املعرفية باملعلومات  املنظم املتقدم يعمل على توجيه تعّلم الطلبة و ربط املعلومات املوجودة

 .املراد تعّلمها 

 ات ــــــــــــجيه املّنظم املتقدم إىل زيادة فاعلة عملية معاجلة املعلومـــــــــويسعى أوزبل من خالل اسرتاتي        

س خريطة املفاهيم بنف و تتصف. القدرة على استيعاب املعارف ووضعها يف بنيته كلية متكاملة و 

التعليمية اجلديدة على أسس حقيقية  صفات فكرة املنّظم حيث أّ�ا تربط األفكار املتضمنة يف املادة

غري عشوائية بالبنية املعرفية للمتعّلم، كما تعتمدعلى مبدأ االحتواء إذ افرتض أوزبل بأّن البنية املعرفية 

اليت ميكن من خالهلا احتواء  جتريدا، باملفاهيم األكثر مشوال، و عمومية،  منظمة تنظيما هرميا تبدأ

و األكثر متايزا و ختصيصا، و تّتصف خريطة املفاهيم بنفس صفات املنّظم  املفاهيم الفرعية األقل مشوال

  1.  مصّنفة  تلك تقريبا باعتبار أّن خريطة املفاهيم تنظيم هرمي ملفهوم عام تندمج حتته مفاهيم املّتقدم

طبيعية  إعادة تنظيم البنية املعرفية للمتعّلم و بنائها و جعلها يف حالةكما تقوم خريطة املفاهيم ب       

واملفاهيم املوجودة يف البنية املعرفية للمتعّلم ،  استعداد الستقبال املعرفة اجلديدة و ربطها باملعلوماتو 

تعّلم تصنيفية  على النمط املّتقدم، باعتبار املّنظم املتقدم أداة وهلذا ميكن خلريطة املفاهيم أّن تعّلم

                                                  
273املرجع نفسه ، ص  – 1  
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اجلديدة باالندماج يف البناء املعريف للمتعّلم من قبل و ما حيتاج أن يعرفه متييز  تسمح للمادة التعليمية

 .بني املفاهيم العلمية اليت سبق أن تعّلمها و يكامل بني املفاهيم اجلديدة اليت يّتم تعّلمها

 ثالث طرق لتدريب )bob gowin&novak joziv(شرح نوفاك جوزيف و بوب جوين       

الطرق الثالث  املتعلمني على تصميم خرائط املفاهيم مصنفة حسب املستوى التعليمي ، و تشرتك

العالقات بني املفاهيم، كما هي يف  على يبدأ املعلم بتعريف املفهوم ، مث يساعد املتعلمني على إدراك

املعلم لألفكار، مث ينتقل املعلم ليساعد بنيتهم املعرفية أو كما هي موجودة مفاهيم أو عرض أو عرض 

 طالبه على استخالص من الكتاب املدرسي من عرضه الشفوي مث حتديد كلمات الوصل املناسبة لبيان

 1.العالقات بني تلك املفاهيم

 :مصطلحات الخاصة بالخريطة المفاهيمية في مجال التعليم 

 :ل التعليم و التعّلمهناك عّدة مصطلحات للخريطة املفاهيمية تتجلى يف جما

 ":خريطة العقل"ـ الخريطة الذهنية1

يف الستينات امليالدية ، تعد أداة رائعة ) touni bosan(هي طريقة ابتكرها خبري العقل توين بوزان 

 .يف تنظيم التفكري ، و هي غاية يف البساطة 

يريده يف ورقة واحدة بشكل فهي طريقة متميزة تعتمد على أن يقوم الطالب أ املتعّلم برسم كل ما 

 2.منّظم

 :ـ خرائط التفكير2

هي أدوات تعّلم البصرية، تتكون من مثانية أشكال من اخلرائط التخطيطية البصرية ، كأدوات 

 .يستخدمها املعّلم و املتعّلم  للتدريس و التعّلم 

 3هي إذن مثانية أدوات بصرية قويّة، تعرب عن مثانية عمليات تفكري أساسية

 :الخريطة المعرفيةـ 3
                                                  

.275املرجع نفسه ، ص - 1  
                بواسطة 2012يونيو  24ـ مقالة األستاذ يوسف حممد أمحد طيطي ، استخدام اخلرائط املفاهيمية يف التدريس ، بتاريخ  2

yusuftitu   
  15/10/2015ـ مقالة خرائط التفكري مفهومها ـ أنواعها ـ استخداماهتا يف التعليم ، من موقع نيوديك ، بتاريخ -3

www.neweduc.com. 
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و تعد خريطة لتنظيم املعلومات يف أشكال ورسومات تبّني ) touni bosan(قد اقرتحها توين بوزان 

ما بينها من عالقات ، تستخدم يف كثرب من املواقف التعليمية ، حيث تساعد يف حتليل املوضوع 

 1.الكبري إىل موضوعات فرعية

 :ملفاهيمية و هنا الكثري من أشكال متّثل اخلريطة ا

 :  الشكل العنكبوتيأ ـ 

 و ذلك يوضح حمور املفهوم أو الفكرة األساسية يف الوسط و كمركز للخريطة و تتفرع 

 .منه املفاهيم و األفكار األخرى من مجيع اجلهات و تنشر بشكل شعاعي 

 : الشكل الهرميب ـ 

 .وضح حمور املفهوم أو الفكرة األساسية يف األعلى كرأس اهلرم

 

 

 

 

 

                                                  
2014أغسطس  26خ ـــــــــــــــــــــــــــــــــة ، بتاريــــــــــارة ، اخلرائط املعرفية ، من موقع التنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــمقالة األستاذ حممد طيّ ـ 1  

www.altanmya.org 
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  concept maps تعريف الخريطة المفاهيمية:المبحث األول 

لقد اهتمت املؤسسات التعليمية بالعلوم األساسية ضمن الربامج الدراسية حيث أّن هذه العلوم ذات       

وع ــــــــــاملوض ةــــــــــــوع فيها كمتطلب أساسي قبل دراســــــر كل موضـة تعمل يف ترتيب هرمي حبيث يعتبـــــــطبيعة تركيبي

التايل و داخل إطار كل موضوع تنظم املفاهيم و املهارات تنظيما هرميا حبيث تبدأ باملهارات األولية و املهارات 

البسيطة مث تليها املفاهيم الثانوية و املهارات املركبة أي أّ�ا ذات طبيعة تراكمية يتم تعلمها خبطوات تتابعية 

 1.منظمة 

أن نلتفت إليه يف مؤسساتنا التعليمية بعد ذلك هو البحث عن األساليب و االسرتاتيجيات و إّن ما جيب     

 .األدوات التعليمية اليت جتعل املفاهيم ذات معىن و هنا ظهرت اخلريطة املفاهيمية 

 :لقد تعدّدت التعريفات اليت تتناول تعريف خرائط املفاهيم فيذكر

 2 .لتمثيل جمموعة من معاين مفهوم متضمن يف إطار من القضايا أدوات ختطيطية"  novakيعرفها نوفاك 

 مفهومخمطط لتمثيل جمموعة من املفاهيم ذات العالقة يف صور هرمية حيث يكون يف القيمة " و يعرفها بأّ�ا-

ه كلمات شامل،ويف القاعدة للهرم عددا من املفاهيم الفرعية اليت ترتبط مع املفاهيم اليت تعّلموها بأسهم يكتب علي

 "الربط، وبذلك حنصل على مجلة تعبريية ذات معىن بني كل مفهومني أو أكثر 

رسوم ختطيطية ثنائية األبعاد توضح العالقات املتسلسلة بني مفاهيم فرع من فروع " تعرف خريطة املفاهيم بأ�ا -

 ³".املعرفة ،و املستمدة من البناء املفاهيمي 

                                                            
.   115، ـ114، ص 2003معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية ، القاهرة : حسن شحاتة النجار زينب ـ 1  
تعّلم كيف تتعّلم ، ترمجة أمحد عصام الصفدي و إبراهيم حممد الشافعي : نوفاك جوزيف و بوب جوين  ـ2  

.17عمادة شؤون املكتبات ، ص   
.276م ص 2014هـ ـ 1435، أساسيات التدريس ، دار املناهج للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية : د خليل إبراهيم شرب  ـ3  
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املتضمنة يف إطار من  سم ختطيطي لتوضيح جمموعة املعاينر " بأ�ا  wandersseويعرفها واندرسي           

 1."املقرتحات

خريطة املفاهيم تقنية من تقنيات البناء املعريف للمعلومات اخلاص باملفاهيم و تنظيمها ، واليت تعرض يف صورة  -

لتدرج يف عرض املفاهيم األقل تعقيدا إىل أن مرئية هرمية منظمة تبدأ من املفهوم األكثر تعقيدا يف قمة اهلرمية مث ا

تصل إىل قاعدة اهلرمية ،حيث تعرض املفاهيم البسيطة اليت متثل ذوات األمساء يصعب تصنيفها وتوضح مفاهيم 

اهلرمية يف أطر بيضاوية أو مستطيلة أو مربعة ،وبربط بني هذه املفاهيم خطوط أفقية و رأسية جتمع بني مفهومني 

 2أو أكثر

شكل ختطيطي يربط بني املفاهيم ببعضها البعض عن طريق خطوط أو أسهم يكتب "و تعرف كذلك بأّ�ا  -

عليها كلمات تعرف بكلمات الربط تبّني العالقة بني مفهوم و آخر و عند إعداد هذه اخلريطة يراعي وضع 

 ".املفاهيم أكثر عمومية يف قمة الشكل مث تندرج إىل املفاهيم األقل فاألقل 

 .وهي رسوم ختطيطية توضح العالقات املتبادلة بني املفاهيم ،و اليت متثل األطر الفكرية جملال من جماالت املعرفة  -

 .رسم ختطيطي يتكون من عقد متثل املفاهيم، و خطوط رابطة تشري إىل العالقة بني كل مفهومني -

األكثر حتديدا عند ة عند قمة اخلارطة و املفاهيم بنية هرمية متسلسلة توضع فيها املفاهيم األكثر عمومية ومشولي -

 3.قاعدة اخلارطة

                                                            
.397، ص 1997ة طرائق التدريس و النماذج التدريسية ، اجلزء األول ، اسرتاتيجي: قالدة فؤاد  ـ1  
.383ص، 2002، طرائق التدريس العلوم ودورها يف تنمية التفكري ، دار الفكر ،  عمان : سالمة عادل ـ 2  
استخدام خرائط املفاهيم يف التدريس ـ دائرة تنمية املوارد البشرية ، وزارة الرتبية والتعليم سلطنة عّمان ، ص : بامسة العرميي   ـ3 

346.   
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وضوع ما  و اليت تظهر و  مبخريطة املفاهيم عبارة عن خمطط رمسي يوضح العالقة بني املفاهيمية العلمية املرتبطة  -

 .كأ�ا خارطة

مبفاهيم أخرى يف الفئة خريطة املفاهيم هي توضيحات بيانية حمسوسة تشري إىل كيفية اتصال مفهوم معني  -

 .نفسها 

صورة هرمية حبيث تندرج  فيها مفاهيم املادة الدراسية يف خرائط املفاهيم عبارة عن رسوم ختطيطية ثنائية يرتتب -

من املفاهيم األكثر مشولية واألقل خصوصية يف قمة اهلرم إىل املفاهيم األقل مشولية و األقل خصوصية وحتاط هذه 

 1. املفاهيم بأطر ترتبط ببعضها باسهم مكتوبا عليها نوع العالقة

رمية املتسلسلة بني املفاهيم ، ابتداءا اهل االرتباطاترسوم بيانية ختطيطية ثنائية األبعاد توضح العالقات و "وهي

  2."وصوال إىل املفاهيم اخلاصة و اجملردة أسفل اخلريطة  و باملفاهيم العامة و الشاملة عند قمة اخلريطة

عن كيفية ارتباط  إحدى األدوات البناء املرئي اليت تساعد الطلبة على التعبري و بشكل مرئي" و يعرفها اليتيم 

ة للموضوع باملعرفة السابقة ، و يف تنظيم املفاهيم من مستويات خمتلفة و يف كيفية ارتباط املفاهيم املفاهيم الرئيسي

 3.من موضوعات أخرى بأفكار املوضوع احلايل 

يظهر ممّا سبق من التعريفات السابقة أّن الباحثني خيتلفون يف حتديد املفهوم و يعود ذلك اختالف مدارسهم  

 :رتبوية ، ولكن يلحظ أّ�ا تنصب يف إطار معّني و هو ما متتاز هبا خرائط املفاهيم من ذلك الفكرية و نظرياهتم ال

                                                            
فنون اللغة العربية و أساليب تدريسها بني النظرية و التطبيق ، إربد عامل الكتب احلديث الطبعة األوىل ، : راتب قاسم عاشور  ـ1

.289م ، ص 2009هـ ـ 1430  
أثر استخدام خرائط املفاهيم على حتصيل طالب الصف األول املتوسط يف مادة الرياضيات :القحطاين حممد بن عبد الّله حممد  ـ2

.13مبحافظة جدة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، ص   
تكامل بني إسرتاتيجييت التدريس البنائيني ، دورة التعّلم و اخلارطة املفاهيمية يف اجتاهات الطلبة أثر ال: اليتيم شريف سامل أمحد  ـ3

.29، ص  108حنو العلم ، رسالة اخلليج العريب ، عدد   
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 .ـ ما متتاز به خرائط املفاهيم من التنظيم و إبراز العالقة بني أجزاء التعريف  1

 .ـ أّ�ا رسوم و أشكال ختطيطية توضح العالقات بني املفاهيم  2

 يبدأ من املفاهيم الرئيسية يف القمة ، و تندرج حتتها ـ ترتيبها على شكل تسلسلي هرمي  3

 ) .تبدأ باملفاهيم األكثر مشولية إىل أقل املفاهيم مشوال(املفاهيم الفرعية ، أي 

 :توضيح ذلك من خالل الشكل 

 

 المفاهيم اكثر عمومية 

 القمة

 المفاهيم اكثر عمومية 

 

  رأك

    

 

  1رسم تخطيطي لخريطة المفاهيم 

                                                            
.286، ص  2001 أساليب تدريس العلوم ملراحل التعليم األساسي ، دار مكتبة الفالح ، الكويت ،: عليمات حممد مقبل  ـ1  
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عبارة عن جمرد مفهومني ارتبطا بكلمة رابطني لتكوين قضية " ويصف نوفاك و جوين أبسط خريطة للمفاهيم بأّ�ا 

مثال البحر يكون أزرق ، فهذه مجلة متثل خريطة مفهوم مبسطة و تكون قضية صادقة من مفهومني " أو مقرتح 

.1 

 يكون  

                                         

 2.و قد تتكون خريطة املفاهيم من مفاهيم كثرية و بذلك تكون أكثر تعقيدا ، و تكون فيها كلمات الربط كثرية 

يقع عند و غالبا ما تبىن خريطة املفاهيم املعقدة بطريقة متسلسلة هرميا ، فاملفهوم األكثر عمومية و األكثر مشولية 

 3.قمة اخلريطة بينما تقع املفاهيم األقل يف مشوليتها عند املستويات اليت تليها 

و يذكر نوفاك و جوين أ�ما عندما استخدما خرائط املفاهيم ألول مرة فإنّنا نادرا ما وضعنا عناوين للخطوط 

ة أي أّ�م مل يستطيعوا أن خيرجوا مفرتضني أّن من يقرأ خريطة أيا كان ميكنه أن يأيت بكلمات ربط مرضية و كافي

مبعىن من كثري من خرائطنا ، و حنن اآلن نعترب العناية الدقيقة بالكلمات اليت ختتار لربط املفاهيم جانبا أساسيا من 

بناء خرائط املفاهيم و هذا ال يعين أنّه ال يوجد إال كلمة ربط صحيحة واحدة فقط ، فغالبا ما توجد طريقتان أو 

 4.كلها صحيحة بالتساوي يف الربط بني املفاهيم  ثالث تكون

 
                                                            

تعّلم كيف تتعّلم ، ترمجة أمحد عصام الصفدي و إبراهيم حممد الشافعي عمادة شؤون املكتبات : نوفاك جوزيف و بوب جوين  ـ1
.18، ص   

التصميم التعليمي و التعلم ذو املعىن رؤية ابستمولوجية تطبيقية يف ضوء نظرية جتهيز املعلومات بالذاكرة البشرية ، : ـسرايا عادل 2
.156ر ، األردن ، عمان ، ص دار وائل للنش  

.237م، ص 1999 ،الطبعة األوىل ، القاهرة ،2تصميم التدريس رؤية منظومية، ج:حسن حسني زيتون  ـ3  
.19ص املصدر نفسه ، تعّلم كيف تتعّلم ،  ـ4  
  

 أزرق البحر
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 أنواع الخريطة المفاهيمية: المبحث الثاني 

 :تنقسم خريطة املفاهيم 

 :إلى ثالثة أنواع هي حسب بنيتها التركيبية/ 1

  spoke structureالبنية املتدرجة   -

 Chin structureالبنية املتسلسلة   -

  net structureالبنية الشبكية   -

 : 1ولكل من هذه األنواع الثالث اليت حددها كنشنب خصائص متيزها عن األخرى ،و يف اجلدول تلخيص لذلك

 تتمثل في  لحذفا الضافات ا التسلسل  التركيبة 

تضاف إىل املفهوم املركزي  مستوى واحد  المتدرج 

وال تتداخل مع املفاهيم 

 املشرتكة 

ال يؤثر على الرتكيبة 

 العامة للخريطة 

 تركيبة املنهج الوطين 

الهرمي أو 

 المتسلسل 

عّدة مستويات 

ولكنها غري 

 منتظمة 

ال ميكن إن جتتمع مع 

اإلضافات القريبة من 

 بداية السلسلة 

ختتل و يتمزق 

التسلسل و الرتتيب 

 عند احلذف 

تتابع الدرس غري 

 املتكامل 

عدة مستويات  المتشابك

 مستقيمة 

احلذف و اإلضافة ميكن 

 ان يكون له تأثري خمتلف

 التعّلم ذو املعىن  

                                                            
.279م ، ص 2014هـ ـ  1435أساسيات التدريس ، دار املناهج للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، : د خليل إبراهيم شرب ـ 1  
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 :حسب طريقة تقديمها للطالب/ 2

حيث يعطي للطالب خريطة مفاهيمية ناقصة هبا مفاهيم فقط وتكون خالية من :  خريطة للمفاهيم فقط -أ  

األسهم و كلمات الربط و يطلب من املتعّلم رسم األسهم اليت تربط بني كل مفهومني و كتابة كلمات الربط 

   عليها 

الربط أو  حيث يعطي للطالب خريطة مفاهيمية ناقصة هبا أسهم أو كلمات: خريطة لكلمات الربط فقط  -ب

 .فراغات خاصة باملفاهيم و يطلب من الطالب كتابة املفاهيم املناسبة 

يعطي للطالب قائمة باملفاهيم و كلمات الربط و خريطة مفاهيمية ناقصة ،يطلب من :  خريطة افتراضية -ج 

 .الطالب إكمال اخلريطة مبا يناسبها من املفاهيم و كلمات الربط 

ا يقوم الطالب ببناء خريطة مفاهيمية ملوضوع ما دون التقّيد بقائمة حمددة من         هن: الخريطة المفتوحة  -د 

 .املفاهيم أو بنص من الكتاب 

 :شكالـــــــها إلى أحسب /   3

نوع من اخلريطة املفاهيمية يتم فيها ترتيب املفاهيم يف صورة هرمية حبيث تتدرج :  خريطة المفاهيم الهرميةأ ـ  

من املفاهيم األكثر مشولية و األقل خصوصية يف قمة اهلرم إىل املفاهيم األقل مشولية و األكثر خصوصية يف قاعدة 

 اهلرم 

اخلريطة يليه بعد ذلك املفاهيم  و فيها يتم وضع املفهوم العام يف منتصف:  خريطة المفاهيم المجمعةب ـ  

 1. األقل عمومية

                                                            

،9/12/2008 بحث العلمي،خرائط املفاهيم ـ الرتبية و التعليم و ال،عيمة البلوشيز  www.ahwar.org  ¹ـ  . 

http://www.ahwar.org/
http://www.ahwar.org/
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يتم وضع املفاهيم بشكل متسلسل عندما تتكلم عن األشياء اليت مّرت هبا : خريطة المفاهيم المتسلسلةج ـ 

  1.عمليات متسلسلة 

هناك أيضا بعض األمور املهمة يف خريطة املفاهيم و اليت جيب ان توضح اال وهي النماذج التنظيمية اليت قد و

 : تظهر فيها مثل 

 .املنغلقة و املفتوحة  الفكرة ميكن ان تتفرع يف أوقات كثرية لتتضمن كال من االفكار: التفرعات -1 

 .ن التفرعات املختلفة ميكن استعمال األسهم يف ربط األفكار م:األسهم -2

 .و يعين توضيح األفكار املرتبطة يبعضها البعض فان كان عدد من التفرعات :لتجمعا -3

 .فانه ميكن رسم دائرة حول كل املساحة املتضمنة لألفكار بتفرعاهتا :يرتبط بأفكار معينة -4

  ميكن ربط املفاهيم داخل اخلريطة من خالل أمثلة حمددة:القوائم -5

وهي اليت تذكر بأمهية طرح أسئلة للمزيد من املناقشة وتعلل بسبب تكوين رابطة معينة و متنح :المالحظات -6

 P16F2.الفرصة إلضافة آي معلومات 

 

 

 تاملالحظا             القوائم    يرتبط بأفكار معينة      التجمع      مــــــــــــاأل سه              التفرعات

 
                                                                                                                                                                                          

 
 .ـ المرجع نفسھ 1
.280ص م ،2014هـ ـ  1435أساسيات التدريس ، دار املناهج للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، : د خليل إبراهيم شرب  ـ2  
 

النماذج التنظیمیة     



الخریطة المفاھیمیة بین المفھوم و المصطلح            الفصل األول                                 
 

17 
 

 مكونات الخريطة المفاهيمية : البحث الثالث 

 عدد من أمساء املفاهيم داخل إطارات  -1

 خطوط موصوفة بكلمات تسمى الكلمات الرابطة لتوصيل املفاهيم  -2

 :القضايا و األفكار و هي أمساء املفاهيم املرتبطة باخلطوط مثل  -3

 

 

 تكون  

 

 روابط تقاطعية تربط بني فروع اخلريطة البتكار قضايا جديدة  -4

أحداث وأشياء توضح أصل املفهوم وأمثلـته و تكون يف قاعدة اخلريطة و توضح يف أشكال بيضاوية -5

 .متقطعة

املفاهيم األكثر مشولية و تكون يف قمة ويتم تنظيم املفاهيم يف هذا الرتكيب على شكل بناء هرمي متسلسل من 

 1.اخلريطة إىل املفاهيم األقل مشولية أو األكثر حتديدا و تكون عند قاعدة اخلريطة 

 :و حتدد مكونات خريطة املفاهيم أيضا فيما يلي 

  1ذهنية يكو�ا  و هو بناء عقلي ينتج من الصفات املشرتكة لظاهرة أو تصورات: المفهوم العلمي -1

                                                                                                      

                                                            
تعّلم كيف تتعّلم ، ترمجة أمحد عصام الصفدي و إبراهيم حممد الشافعي ، عمادة شؤون : نوفاك جوزيف و بوب جووين  ـ1

ـ 19املكتبات ، ص  

ــــــــــــاءـــــــزرق السمــــــــــــــــاء  
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اجلملة االمسية :الفرد لألشياء، ويوضع املفهوم داخل شكل بيضاوي أو دائرة أو مربع مثال     

 .اخل.......الفعلية        اجلملة/

ينقسم، تنقسم، :هي عبارة عن كلمات تستخدم لربط بني مفهومني أو أكثر مثل : كلمات ربط  -2 

 .تصنف،إىل ،هو،يتكون،له

 مثال توضيحي لكلمات الربط

                                                

ل يف صورة ــــــل اهلرمي ومتثـــــــــن التسلســــــــر مـــــــــن أو أكثـــــــــارة عن وصلة بني مفهوميـــــــو هي عب:وصالت عرضية -3

                           .خط عرضي

هي األحداث أول األفعال احملددة اليت تعرب عن أمثلة للمفاهيم ،و غالبا ما تكون أعالما لذلك :أمثلة  -4

 .                                          2الحتاط بشكل بيضاوي أو دائري

 

                                                                                                                                                                                          
م، ص 2009فنون اللغة العربية و أساليب تدريسها بني النظرية و التطبيق ، عامل الكتب احلديث،  :راتب قاسم عاشور ـ 2 

289.  

.290ـ املرجع نفسه ص 1  

 أقسام الكالم 

 إسم فعل  حرف
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يةخصائص الخريطة المفاهيم: المبحث الرابع   

            :تتميز خرائط املفاهيم عن غريها من أنواع اخلرائط األخرى كاخلرائط الذهنية بعّدة خصائص   

:أّنّها هرمية و منظمة -1  

وترتسم صورة  تتمّيز خرائط املفاهيم بسمة هرمية ،و تعين اهلرمية أّن املفاهيم األكثر مشوال و األكثر خصوصية ،

يتيح البناء اهلرمي للخريطة و م، ـــــاهلرمية  يف ضوء العالقات اليت يالحظها معد اخلريطة بني املفاهيم املستهدفة بالتعلّ 

الشمولية التكاملية ملوضوع  ء خريطة أوسع و أكرب تربز الصورةإمكانية اندماجها مع خرائط مفهوميه أخرى إلعطا

 .                                                                     معّني 

:أنّها ترابطية و مفسرة-2  

عرب الوصالت اخلطية  ط يكونـــــــهذا الرتاب م و األفكار و القضايا املذكورة يف اخلريطة، وــــــفهناك ترابط بني املفاهي

  تصاحبها عبارات تفسر هذه العالقاتو األسهم اليت

 : متكاملة أنّها-3  

طة تعمل لتتكامل يف شرح موضوع حمدد ــــــــــــا و األمثلة املذكورة ضمن اخلريـحيث أّن املفاهيم و األفكار و القضاي

              .بيان حمتوياته و جوانبه املختلفةو 

 :أنّها مفاهيمية  -4

املفهومات و األفكار و األمثلة ن أفكار رئيسية يتدرج حتتها عدد م أي أّ�ا تدور و تتمركز حول مفهومات و 

 1.فوحدة البناء هي املفاهيم

                                                            
مارس  17مقالة خرائط المفاھیم في التعلیم ، من موقع إالف ، بتاریخ األحد : عبد الوھاب بوجمال  -1    
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من خالل ما قيل نستنتج أّن  هذه اخلصائص و بصفة عامة تعد من مميزات اخلريطة املفاهيمية حيث أّ�ا متتاز هبا 

مرتابطة املفاهيم ، متكاملة املضمون ، موحدة املوضوع و هذا ما جيعلها متتاز عن فقد تكون هرمية الشكل ، 

 غريها من اخلرائط فهي علم من يريد أن يصممها هذه املميزات فإنّه يستطيع أن يفهمها بشكل تلقائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
www. Illaf.com 
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                          معايير الخريطة المفاهيمية                                       : المبحث الخامس 

    :  تعتمد طريقة اخلرائط املفاهيمية على جمموعة من املعايري هي         

عمومية ،و يّتم و فيها يّتم تعريف املفاهيم الرئيسية و ترتيبها من املفاهيم العامة إىل األقل :البنية المعرفية -1

الربط بني املفاهيم خبطوط يكتب عليها مجلة أو كلمة رابطة ،و تستخدم رؤوس األسهم يف �اية اخلطوط الرابطة 

 .لإلشارة إىل اجتاه العالقة بني املفاهيم ،و اليت تساعد على تطوير االرتباطات بني املفاهيم املرتبطة بشكل دقيق

 .اضعة لهخ يت توحد بني مفهوم و مفاهيم أخرىة العالقات الو اهلرمية ميكن أن توضح كذلك جمموع

ر ــــــــو هي عملية يستطيع بواسطتها املتعّلم التمييز بني املفاهيم عندما يتعّلم أكثر عنها و يظه:التمايز التقدمي-2

ملفاهيم داخل البنية بوضوح يف اخلرائط املفاهيمية خالل التسلسل اهلرمي لقضايا املفاهيم  و يف هذه املرحلة تنظم ا

 .للمتعّلم لتوضيح العالقة بينها املعرفية

رد ـــــــــــــم اليت كانت أقل مشولية تكتسب معاين أكرب كما تعلم الفــــــــحبيث تصبح أمشل بعد كل متيز متعاقب فاملفاهي

م ــــــــــــالتقدمي أو املتعاقب للمفاهيإن هذا التمايز  املبادئ و املفاهيم املتسلسلةمفاهيم جديدة تندرج حتتها أي أّن 

 .ملوضوعات أخرى ذات صلة  ميةحيسن عندما تربط خرائط املفاهيم ملوضوع واحد خبرائط املفاهي

لتوليد مفهوم مستحدث  ني أو أكثر و إجراء تعديلو يتضمن قيام املتعّلم بالربط بني مفهوم: التوفيق التكاملي-

 املفاهـــــــــيم نظرة متكاملة عــــن التعّلم السابق و الالحق ،و يتمّيز عنهما فهو ينظر إىلحيمل معىن جديدا يوفق بني 

طريق الربط بني املفاهيم سواء أكانت أكثر عمومية  أو عمومية ،و كذلك بني املفاهيم اليت تقع يف املستوى نفسه 

                                        1.   عمقا و حيويةمن التصنيف اهلرمي و اليت تقود بدورها إىل أكثر قوة و فهم أكثر 

                                                            
تعّلم كيف تتعّلم ، ترمجة أمحد عصام الصفدي و إبراهيم حممد الشافعي ، عمادة شؤون : نوفاك جوزيف و بوب جووين  1ـ 

.263، ص املكتبات   
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حيث حياول املتعلم دمج املعلومات و املفاهيم اليت اكتسبها مع املعلومات و املفاهيم السابقة  من خالل إجياد 

للمتعلم و التوفيق التكاملي بني املفاهيم نتج عنه يف  ا توحيد جزئيات البنية املعرفيةالروابط اليت ميكن من خالهل

ط ـــــــوضح الروابم اليت تــــم  ذات الصلة ببعضها ، و خرائط املفاهيـــــــللمفاهي  نفسه على األقل متييزا أكربالوقت 

                                .                                                    املفاهيم التقاطعية

 إّن هذه األفكارو املبادئ هذه يف جمموعها اندجمت مع أفكار و مبادئ أوزوبل يف التعليم ذي املعىن و شكلت 

 1خرائط املفاهيم 

باإلضافة إىل ذلك تؤكد بوليت على عدم تقييد الطلبة يف البناء اهلرمي خلرائطهم املفاهيمية بل جيب السماح هلم 

 .باملرونة و تتيح لطلبة فص لإلبداع برسم خرائط تتصف 

 :فقد أشارت إىل معيارين ميكن استخدام خريطة املفهوم من خالهلما 

 .األهرامات العمودية البسيطة حيث متثل املفاهيم حتت بعضها حسب دجة عموميتها : أوال 

 2.خطية بسيطة الطريقة النسيجية حبيث تكون أجزاء املعلومات و العالقات بينها تشكل سلسلة : ثانيا

على ضوء ما سبق نستنتج أّن عملية بناء اخليطة ليست باألمر السهل كما يبدو للبعض لكّنها نشاط إبداعي   

        .يتسم بالصعوبة و عمق التفكري ووضوح املعاين و تكامل التفاصيل و التفكري قائمة على املستويات كافة 

                               

 

                                                                                    

                                                                                                                                                                                          
 

.264املصدر نفسه ص ـ 1  
2Balt linda : using concept maps and teterpretive essag ; val 99 ; issue1;1999; p19.  
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:الفصل الثاني   

 دور الخریطة المفاھیمیة في العملیة التعلیمیة 

أسباب استخدام الخریطة المفاھیمیة                            : المبحث األول   

مجاالت توظیف الخریطة المفاھیمیة                            :المبحث الثاني   

على المعلم و المتعلم                أھمیة الخریطة المفاھیمیة:  المبحث الثالث  

خطوات بناء الخریطة المفاھیمیة                              : المبحث الرابع   

التطبیقات التربویة للخریطة المفاھیمیة و كیفیة تقویمھا     : المبحث الخامس  
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الخريطة المفاهيمية  أسباب استخدام :المبحث األول   

ط ــــــــخرائ ومات املعّقدة بسهولة ، ولقد استخدمتـــــة لفهم املعلـــــــــــم توظف قدراتنا البصريـــــــإّن خرائط املفاهي     

.م بشكل واسع يف األغراض  التعليمية ملا هلا العديد من املمّيزات ما جيعلها أداة فعاّلة يف التعليم و التعّلم ـــــــاملفاهي  

  :ومن هنا فخرائط املفاهيم تلعب دورا كبريا يف سري التعّلم و لعّل أسباب استخدامها تنحصر فيما يلي 

كما   كاملة،ــمتتعلمه من قبل لتصبح لديهم بنية معرفية  ـ تساعد املتعلمني على ربط املفاهيم اجلديدة مع ما متّ 1

. تذكرهاتساعدهم يف ترتيب املعلومات يف موضوع معني مما يسهم يف وضوحها و سهولة   

.ـ الكشف عن املفهوم اخلاطئ للعالقات بني املفاهيم لدى الطالب و العمل على تصحيحها 2  

ـ حتديد نقاط الوصل احلرجة و هي اخلط املفهومي الفاصل اليت يقسم الطالب يف الفصل الواحد على أساس  3

                                                  .معرفتهم للمفاهيم السابقة املرتبطة باملوضوعات اليت سيدرسو�ا 

.يف املفاهيم املوجودة لدى الطلبة ـ إحداث التغيري  4                                  

ة ـــــ استقصاء البنية املعرفية السابقة اليت ميتلكها الطلبة يف املوضوع املعريف و تظهر مدى متاسك البنية املفاهيمي 5  

  .و تكاملها 

1 .ـ تستخدم الستقصاء املفاهيم اخلاطئة أو البديلة لدى الطلبة 6                                

.للتدريس سواء لدرس أو وحدة أو فصل دراسي أو سنة دراسية تخطيط الـ  7  

.اـ تقييم املعرفة السابقة عند الطالب عن موضوع م 8  

التخطيط للمنهج ـ  9 2 

                                                            
  ،14/03/2014استخدام اسرتاتيجيه اخلرائط املفاهيمية يف التدريس ،: األستاذ خالد مطهر العدواين  ـ1

 www.kadwany.com 
 .هـ ، ص1433م ـ 2012، 1الثقافة للنشر و التوزيع ، ط االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم ، دار : سناء حممد أبو غادرة  ـ2

246.  
 

http://www.kadwany.com/
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بتنظيم املادة التعليمية حيث  تنظيمها يف تسلسل هرمي يشبه و يوازي تنظيم املعرفة يف البنية املعرفية  االهتمامـ 10

.للمتعلمني   

.ـ للتخلص من احلفظ و التلقني للدروس 11  

.ـ تلخيص مادة الدروس لسهلة تذكرها  12  

.ـ جتعل املادة الدراسية أكثر مشوال 13 1 

دم يف ـــــــــــم شكل ختطيطي للتعبري عن نظام فهي تشكل أداة قوية تستخـــــــــفاهيعلى ضوء ما سبق تعترب خريطة امل

و كذا  الستخدامها،من حماولة  ستويات كما تشجع على إعطاء أكثرم و البحث على مجيع املــــــم و التعلّ ــــــــالتعلي

.تساعد املعلم على معرفة مدى اكتساب طلبته للبنية املعرفية بشكل منّظم و تقّدم ملخص مفيد للمادة التعليمية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
.247ص  المرجع نفسھ ، -1  
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 مجاالت استخدام خرائط المفاهيم :المبحث الثانـــــــــي  

فاستخدمت كأداة باالنتشار و تعددت جماالت توظيفها بدأت خرائط املفاهيم يف السنوات القليلة املاضية       

.تقوميية  كأداة تعليمية و كأداة لبناء املناهج   

  :و فيما يلي عرض جملاالت استخدامها 

:ـ خرائط المفاهيم كأداة تقويمية أوال  

وا ــــــــمن قبل نوفاك و زمالئه حيث قام 1977ـ 1974بدأ استخدام خرائط املفاهيم كأحد أدوات التقومي من عام 

                                :بوضع أساس مبدئي لوضع درجات خرائط املفاهيم و هي عبارة عن ثالثة أفكار 

أ ـ هل البنية المعرفية التي لدى الطالب منظمة تنظيما هرميا أي أّن المفاهيم األكثر عمومية تكون في القمة 

                                       ألقل عمومية تكون أسفل منها ؟       و المفاهيم ا

بشكل متزايد؟ب ـ هل المفاهيم في بنية الطالب المعرفية تكتسب تميزا و دقة   

ـــــــــــا و دمجها في معاني جديدة للقضاي ت ـ هل يكّون الطالب توفيق تكاملي إذا أدرك الصلة بين المفاهيم

م ؟لتعارض بين المعاني المتناقضة للمفاهي التوصل 1    

  :الطالبباإلضافة إىل ذلك هناك بعض املقرتحات اليت توضح كيف ميكن توظيف خرائط املفاهيم كأداة لتقومي 

ثــــــــــم يقــــــــــــــوم  م بعد االنتهاء من الدرس أو بعد االنتهاء من الوحدةـــــــــطة املفاهيــــــــــخري ـ يطلب املعلم من الطالب1

  لتصحيحها

ذه ــــــــــــــــــم لطالب كما درسوه يف الدرس أو الوحدة و يطلب منهم عمل خرائط هلـــــــــــــــــ يقّدم املعلم بعض املفاهي 2

.املوضوعات 2 

 

                                                            
الشافعي ، عمادة شؤون  عصام الصفدي و إبراهيم حممدتعّلم كيف تتعّلم ، ترمجة أمحد : نوفاك جوزيف و بوب جوين ـ 1

116، ص 1995 املكتبات ، جامعة امللك سعود ، الرياض ،  
 434، ص 2001طرق و أساليب تدريس العلوم ، دار املسرية ، الطبعة األوىل ، عمان ، : عطاء الّله ميشيل كامل ـ 2
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:بأساليب متنوعة وميكن استخدام خرائط املفاهيم كأداة تقوميية   

:خريطة التلميذ خبريطة حمكمة أ ـ مقارنة   

ا ـــــحيث يطلب من التلميذ بناء خرائط مفاهيم ملوضوع ما ، و تقارن هذه اخلريطة خبريطة أخرى منوذجية قام هب

.متخصصون  

:ب ـ تقدير مكونات خرائط التالميذ   

من خطوات حيث وضع نوفاك معيار للحكم على اخلرائط الىت صممها التالميذ بوضع درجات على كل خطوة 

.بناء اخلرائط املفاهيمية  1 

:ثانيا ـ خرائط المفاهيم كأداة تدريسية   

:إّن استعمال خرائط املفاهيم يف التدريس مير ضمن ثالث مراحل   

.ـ مرحلة ما قبل البدء في التدريس   

.ـ مرحلة تنفيذ التدريس   

 2ـ مرحلة ما بعد التدريس 

ما بني هذه  تعلمو�ا كما تساعدهم على إدراك على تنظيم املفاهيم اليتوتساعد خرائط املفاهيم الطالب           

ب منهم ـــــــــــــــالطالب حيث يطل مــــــات و روابط ، يعتمد التعليم باستخدام خرائط املفاهيـــــــــــــــــــــــــــــاملفاهيم من عالق  

باملفاهيم له و الكلمات الرابطة و ذلك عند مناقشة األستاذ ة املفهوم الرئيسي للدرس مث كتابة قائمة ـــــــــــــــــــــمالحظ
3 

                                                            
استراتیجیات حدیثة في تدریس العلوم ، دار الفكر العربي ، الطبعة طرق و أسالیب و : النجدي أحمد عبد الھادي  -1

 .452األولى ، القاھرة ، ص 
 .435المرجع نفسھ ، طرق و أسالیب تدریس العلوم ، ص ـ 2
، عدد فاعلية استخدام خرائط املفاهيم كمّنظم متقدم يف تعّلم مادة العلوم ، اجمللة الرتبوية جامعة الكويت : خليل إبراهيم شربـ 3

 145، ص 44
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 وعـــحىت حيصلوا على خريطة املفاهيم ذات معىن ملوض .هرمي منّظم الدرس مث يطلب منهم تنظيم املفاهيم بشكل 

.الدرس   

م ـــــــــــــــــــــــم اليت يعّدها املعّلم هي أقدر على تنظيم املعلومات و املفاهيــــــــاملفاهيطة ـــــــــــو تشري الدراسات أّن خري      

اجلديدة باملعلومات السابقة  نها ، وهي بالتايل أقدر على ربط املعلوماتـــــــــــأسهل للتالميذ يف إدراك العالقات بيو 

.التالميذ ة باخلريطة اليت يعدهااملوجودة يف البنية املعرفية للمتعّلم مقارن 1 

طي ــــــــرسم ختطي عّرفها أّ�ا الباحثني، ألّن بعض  إيضاحس كوسيلة ــــطة املفاهيم يف التدريــــــــــــــــــــــــــو قد تستخدم خري

ة ملوضوع ـــــــــــــــالرئيسي و األفكار مــــــــــيتدريسية ، وذلك إلبراز املفاه جيةكإسرتاتيتوضيحي للمفاهيم و قد تستخدم  

. دراسي معّني و كملخص �ائي للدرس 2               

:ثالثا ـ خرائط المفاهيم كأداة منهجية  

املناهج ، ألّن عملية اختيار إّن عملية اختيار احملتوى عند بناء املنهج تعترب أحد الصعوبات اليت تواجه واضعوا 

.الطالب من مفاهيم و معارفا لدى احملتوى جيب أن ترتبط مب  

املعلومات املهمة عن يدة يف عزل و بالتايل تستخدم خرائط املفاهيم يف ختطيط املناهج و تنظيمها فهي تكون مف

.             ومات التافهةاملعل  

 ويشري نوفاك و جوين إىل أّن التخطيط اجلّيد للمنهج يتطلب أال يزيد عدد املفاهيم الرئيسية 

ما ــــم املنهج الدراسي كما يتضمن التخطيط تقسيــــــــعلى أربعة إىل سبعة مفاهيم تكون منطلق لبناء و تنظيالشاملة 

س ستنشأ ـــــــــــم األكثر حتديدا و كلما تقّدم التدريــــــق روابط ذات معىن بني املفاهيـــــــــرأسيا عرب خريطة املنهج لتحقي

                                                            
.125املرجع نفسه ص  -1  
، ص 2008رؤى معاصرة يف تدريس الدراسات اإلجتماعية ، دار عامل الكتب ، مصر ، : أمحد صفاء حممد علي حممد -ـ 2

191.  
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املتعّلم أّن مجيع املفاهيم اجلديدة تقريبا ميكن ربطها باملفاهيم اليت  اطعية ، حىت يدركابط مفاهيمية تقاحلاجة إىل رو 

.اسبق تعلمه 1 

يف جمال ختطيط املناهج كو�ا تساعد على حتديد املفاهيم و املعلومات  مــــــاملفاهيفمن هنا ميكن استخدام خرائط 

.الرئيسية املفيدة للمتعلمني ، و تساعد يف حتديد كمية املفاهيم لكل مرحلة دراسية   

جند أّن خريطة املفاهيم تسعى إىل جناح العملية التعليمية التعلمّية مبا فيها من تقومي و تدريس على ضوء ما سبق   

                                              .نهج ، و ترتيبها ترتيبا منّظما غري عشوائياو م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
تعّلم كيف تتعّلم ، ترمجة أمحد عصام الصفدي و إبراهيم حممد الشافعي ، عمادة شؤون : نوفاك جوزيف و بوب جوين  -ـ 3

.301ـ 300، ص  1995املكتبات ، جامعة امللك سعود ، الرياض ،   



دور اخلريطة املفاهيمية يف العملية التعليمية                                                     الثانـــي   الفصل    
 

30 
 

 

 

 

 أهمية الخريطة المفاهيمية:المبحث الثالث 

 حــــــــــلتوضياملفاهيم استخدامات خمتلفة ، و ذلك بسبب ما تتمتع به من مرونة ، فهي أداة ختطيطية  خلرائط   

ار ــح املعلومات و األفكــــتساعد يف توضي مية تعّلمية تقوميية ، كو�اــتعليجمموعة معاين املفهوم ، و كذلك أداة 

ولة و تنظيما ، و كذلك الرئيسية اليت يسعى الرتكيز عليها خالل التدريس ، ممّا جيعل التعليم و التعّلم أكثر سه

.ميف العملية التعليمية بشكل عا بالنسبة للمعلم و املتعّلماملفاهيم ذات أمهية خرائـــــــــــط تعد   

:ـ أهميتها بالنسبة للطالب أوال   

:قد قدمت خريطة املفاهيم بعض املنافع اهلامة يف التدريس املتمثلة يف النقاط التالية   

.ـ تساعد على زيادة فهم املتعلم 1  

.الدراسةالتوتر و اخلوف يف غرفة  القلق،ـ تساعد على خفض نسبة  2  

.معرفية منظمة بينتساعد على ربط املفاهيم اجلديدة باملفاهيم السابقة يف ـ  3  

.املفاهيمـ تساعد املتعلمني على البحث عن العالقات بني  4  

 .ماملفاهي طةخري ـ تساعد على خلق مناخ تعليمي تعاوين بني املتعلمني ألّ�ا تتطلب اشرتاك املتعلمني يف تصميم 5

                                       .ـ تساعد املتعلم على املقارنة بني أوجه الشبه و االختالف بني املفاهيم 6 

.ـ تساعد على تثبيت املادة التعليمية يف الذاكرة بعيدة املدى لدى الطالب 7  

.ـ تزود املتعلمني مبلخص ختطيطي ملا تعلموه 8  

.املتعلم على سرعة املراجعة الفعالة ملا سبق تعلمه من معارف العلميةـ مساعدة  9  

.لمللمتعـ حتقيق التعّلم ذي املعىن  10  
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و الرتكيز االنتباهمساعدة املتعّلم على  ـ11 1 

.اإلبداع و التفكري التأمليـ 12  

.بالتعّلم  التالميذتساعد على زيادة اهتمام ـ  13  

.املستقبليةيف عملية املراجعة و التقييم للخربات  مرجعـ تزويد املتعّلم بإطار  14  

.ـ تساعد على اكتساب امليول العلمية بطريقة وظيفية  15  

. ـ مساعدة يف الكشف عن غموض بأداة النص ، أو عدم اتساقها أثناء القيام بإعداد اخلريطة املفاهيمية  16  

 ثانياـ  أهميتها بالنسبة للمعلم 

ما ــــية أثر على املتعلم كذلك جند أن هلا فوائد على املعلم على وجه اخلصوص و قد تتضح فيللخريطة املفاهيم   

                                                                 :يلي

.ـ تساعد املعلم على الرتكيز حول األفكار الرئيسية للمفهوم الذي يقوم بتدريسه  1  

.املتعلمني  تنشأ عندـ تساعد املعلم على تقييم تعلم الطالب و معرفة سوء الفهم الذي قد  2  

).التحليل ، الرتكيب ، التقومي ( ـ تساعد املعلم على قياس مستويات بلوم العليا  3  

.ـ مساعدة املعلمني يف التمييز بني األفكار الصحيحة واخلاطئة عند الطلبة  4  

.للدروسـ تساعد املعلم يف التخطيط  5  

.القدميـ تسهل حدوث التعلم ذي املعىن من خالل ربط املعرفة اجلديدة باملعرفة  6 . 

ـ تربز صورة البنية املفاهيمية ملوضوع معني و العالقات املوجودة بني مكوناته بشكل يساعد الفرد املتعّلم على  7

.بينها الربط   

.و اإلبداع االكتشافـ مساعدة املعلم على  8  

                                                            
276م ، ص 2014ـ  هـ1435 ،1، طأساسيات التدريس ، دار املناهج للنشر و التوزيع : خليل إبراهيم شرب  - 1 
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.مالرتكيز على األفكار الرئيسية للمفهو ـ مساعدة املعلم  9  1 

.ـ حتديد مدى االتساع و العمق الذي جيب أن تكون عليه الدروس 10   

.و الوسائل املساعدة يف التعّلم اختيار األنشطةـ  11  

.الشخصيةبارات و أسئلة املقابلة ـ تساعد يف صياغة أسئلة االخت 12  

.ـ مساعدة املعلم يف تقومي الدرس يف �اية الدرس  13  

.ـ مساعدة املعلم على حل املشكالت  14  

.ـ تساعد املعلم يف الرتكيز على األفكار الرئيسية 15 2 

املتبادل بني املعلم   ومن هنا جند أّن خريطة املفاهيم هلا أمهية كربى ،حيث أّ�ا تنمي روح التعاون و اإلحرتام      

بطرق خمتلفة من وجهات نظر خمتلفة كما أّ�ا  تة املعلوماــــــــيميا خاصا ، وتسهل رؤيعلم ، و تعترب نشاطا تعلو املت

.اإلحتفاظ بالتعّلم  تفعل دور املعلم و املتعلم على حد سواء و    

. 

 

 

 

 

 

                                                            
  .277، ص املرجع نفسه -1

  .277، ص املرجع نفسه --1
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 خطوات بناء الخريطة المفاهيمية:المبحث الرابع 

د األهداف املتوقع حتقيقها لدى الطلبة و إعداد خارطة ــــــل حمتواه ، وحتديــحتلي د الدرس املراد شرحه وـــبعد حتدي  

:يةعرض الدرس وفقا للمراحل التال، ياملفاهيم   

م هلا على هيئة سؤال يكون حمدد من عشرة إىل ــــــة املراد عمل خرائط املفاهيـــــــ حتديد مشكلة الدرس أو القضي 1

                                 .هبذا السؤال عشرين مفهوما مرتبطا 

.ـ ترتب املفاهيم من األكثر مشوال حبيث تكون يف األعلى أو يف القمة  2  

                .ـ مناقشة املفاهيم اليت جرى حتديدها و ميكن لك أن تضيف مفاهيم أخرى عند احلاجة لذلك 3

كل مفهوم من املفاهيم العامة ، كما جيب تفادي وضع أكثر من   ـ اختيار بعض املفاهيم الفرعية ووضعها حتت 4 

                                                    .أربعة مفاهيم حتت املفهوم الواحد

ع معىن ـدا دقيقا و توضـــــ الوصل بني املفاهيم املختلفة باستخدام أدوات الربط حبيث حتدد العالقة بينهما حتدي 5

.املفاهيم هذه   

طة أكثر من ـــــو ميكن مراجعة اخلري بينها،ـ إعادة بناء اخلريطة بإضافة أو حذف بعض املفاهيم أو أدوات الربط  6

.مرة و يف كل مرحلة   

.يف جمال املعرفة م و إعطائها عنوان ألّ�ا تساعد يف إجياد عالقات جديدة ــــ البحث عن الوصالت بني املفاهي 7  

ـ ميكن أن يكون هناك خرائط خمتلفة لنفس جمموعة املفاهيم فال توجد طريقة واحدة لرسم اخلريطة ، فبتغري فهم  8

.املفاهيم العالقات بني املفاهيم يتغري تبعا لذلك رسم خرائط   

: و يذكر أيضا أّن خرائط املفاهيم هلا خطوات أخرى تتمثل يف النقاط التالية   
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.ختياره حبيث ال يكون طويالحتديد املوضوع و ا - 1 1 

 

                           .قائمة حتديد املفاهيم الرئيسية يف موضوع الدرس ووضع حتتها خط ووضعها يف  -2

.ـ ترتيب املفاهيم من املفاهيم األكثر عمومية و مشوال إىل املفاهيم األقل مشولية و عمومية  3   

.حبيث توضح العاقة فيما بينها ـ البدء بإقامة روابط بني املفاهيم  4 2 

:يوجد بعض اخلطوات ميكن أخذها بعني اإلعتبار و هي باإلضافة إىل ذلك   

م اخلطي ـــــــــقد تعيق التنظي رائط ، و ذلك ألّن الورق املخططدء دائما بورقة نظيفة و غري مسطرة لتصميم اخلـ الب 1

ح وضع الورقة حبيث تكون اخلطوط فيها ــــــــــــ، فيفضل تصحي للخريطة ، وإذا كان البد من استخدام الورق املخطط

                                 .رأسية 

ز ـــــــــــــــــــ طباعة خريطة املفاهيم باستخدام حروف كبرية ، لكي تسهل عملية القراءة و هذا سوف ميكن من الرتكي 2

                      .على املعلومات و ليس على فنون رسم اخلريطة 

             .و كذلك بالنسبة للحقائق األساسية للتعلم ـ كتابة كل املفاهيم اليت تتعلق مبوضوع ما على الورقة  3

           .    ـ تكوين قائمة املفاهيم و حتديد املفاهيم األساسية منها لوضعها يف أعلى الورقة و يف منتصفها  4

ة فتكون ــــملفاهيم األقل مشوليا مااملفهوم األكثر مشوال يف القمة أيف تسلسل هرمي حبيث يكون ـ تنظيم املفاهيم  5 

                          يف أسفلها

                                                            
تعّلم كيف تتعّلم ، ترمجة أمحد عصام الصفدي و  إبراهيم حممد الشافعي ، عمادة شؤون : نوفاك جوزيف و بوب جوين  -1

.227، ص 1995املكتبات ، جامعة امللك سعود ، الرياض ،   
. 228المرجع نفسھ، ص  -1  
.282م ، ص 2014هـ ـ 1435 أساسيات التدريس ، دار املناهج للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، :خليل إبراهيم شرب -2   
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ـ جيب توضيح كل عالقة بني املفاهيم باستخدام اخلطوط، على أن يتم مراعاة التسلسل اهلرمي هلذه املفاهيم مث   6 

. كتابة كلمات الربط على اخلطوط لتظر العالقة بني املفاهيم  1                                                   

            

ة ــــد أوصت بضرورة استخدام الصور ،األشكال و الرسوم التوضيحية أثناء عمليومبا أّن الدراسات و البحوث ق    

اض أو ـــــــحية ألطفال مرحلة الريـــــــــــــــــــــالرسوم التوضي  األشكال،بناء خرائط املفاهيم ، فإننا نرى أن نستخدم الصور 

                  .املفاهيم العلمية بصورة صحيحةالتالميذ الصف األول و ميكن أن يسهم بشكل فاعل يف تعليم 

:وقد وضح شرب عالقة املفاهيم يف خريطة املفهوم يف املخطط التايل  2 

 

 

  

                                 

  ا

 

   

  تتكون 

 

 

                                                            
 

.282ص ،  املرجع نفسه -1  

 خریطة المفاھیم 

         

  مفاھیم
      

أداة 
   تعلم 

كلمات 
 الربط

جمل   

 فھم المفاھیم
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.1الشكل رقم   

 

  :و عند بناء الخريطة المفاهيمية قد يجد الطالب نفسه أنّه وقع في أخطاء قد تتسم في النقاط التالية 

).وضعها داخل الدائرة أو الشكل البيضاوي أو املربع (عدم حتديد املفهوم بإطار ـ  1  

).وضعها داخل دائرة أو الشكل البيضاوي أو املربع (بإطار ـ حتديد املثال  2  

.أو الوصالت العرضية  األمثلة وـ عدم ترتيب املفاهيم يف اخلريطة املفاهيمية  3  

. ـ عدم القدرة على متييز املفاهيم العلمية و استخدام عبارات بدال عن املفاهيم يف اخلريطة املفاهيمية  4  

.التسلسلية املهمة بني املفاهيم ـ عدم ظهور العالقات  5  

.ـ عدم وجود ترابط بني املفاهيم و تداخلها  6  

.ـ عدم وجود تدرج يف املفاهيم من أكثر عمومية إىل أقل عمومية  7  

.ـ عدم تقيد الطالب بتنظيم و كثرة الرتاكمات و األخطاء يف الكتابة  8  

.ـ ال تّوضح اخلريطة تسلسال هرميا  9  

. بني املفاهيم خبطوط أو أسهم متباينةـ عدم الربط  10 1 

 :و لتفادي ذلك جيب األخذ بعني اإلعتبار بعض األمور اخلاصة هبا وهي     

ساعات للتدريب قبل استخدام  3ـ 2ة ترتاوح بني ــــــــــــاخلرائط و إعطاءهم فرتة زمني إنتاجب الطالب على ــتدريـ  1

.وذلك حسب العمر و القدراتاخلريطة يف تقييم التعّلم ذي املعىن ،   

                                                            
م ، 2012هـ ـ 1433 اإلجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الطبعة األوىل ،: سناء حممد أبو غادرة  -1

.247ص   
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 هم ــــــــــ، و تشجي ظهاريــــــاالستطة املفاهيم بأنفسهم حىت ال تقع يف اإلطار ـــــــــــــــــاء خريـــــــــــ السماح للطالب بن 2 

 1 .على القيام بذلك 

 

بذلك إىل عملية التعّلم القائم طة املفاهيم اليت أعدت يف الفصل و أال نعود ـــ ال يطلب من الطالب حفظ خري-3

.على احلفظ و التلقني   

بعضها و هي مهمة  م ال تعرب عن كل املفاهيم اليت توجد يف أذهان الطالب و لكن تعرب عنــــــخرائط املفاهي - 4

.إىل األمام يف التعلم و التعليم  االنطالقلدى كل من املعلم و املتعّلم و   

.لبناء خريطة املفاهيم ملوضوع ما  ال يوجد طريقة واحدة حمددة- 5  

حياولون تقليد خرائط  جيب أن  تضم خرائط املفاهيم املبدئية عددا حمدودا من املفاهيم ، ألّن الطالب عندما -6

هم اجتاهات سلبية ــــــــد من اخلرائط املعقدة و قد تتكون لديـــــــــمرسومة على السبورة ، قد يصابون باإلحباط الشدي

.كني الطالب من رسم اخلريطة مبهارة مت، و على املعلم أن يضع يف اعتباره عدم  حنوها  

.حتدد املعلومات اليت ستوضع يف اخلريطة املفهومية  - 7  

.مالحظة املفهوم الرئيسي و املفاهيم الفرعية عند كتابة قائمة هلذه املفاهيم  -8  

.تصور العالقات املمكنة بني املفاهيم  -9  

.ائر أو مستطيالت أو مربعات و يوضع فيها املفاهيم اليت تريدها رسم دو  - 10  

نها ــــات اليت بيـــ استخدام خطوط وأسهم و يوضع عليها كلمات لرتبط بني املفاهيم من حيث تربز العالق 11

.بوضوح   

).تصميم اخلريطة املفهومية اليت سرتسم ( ـ توضح تصور الشكل  12  

.نبغي أن مير هبا الطالب يف جمال التعّلمـ مراعاة اخلربات اليت ي 13  

                                                            
فاعلیة استخدام خرائط المفاھیم في تدریس مقرر الفقھ و أثرھا على التحصیل و اإلتجاه لدى طالب : أحمد الجھیمي  -2

  .49الصف األول الثانوي ، رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم اإلجتماعیة ، الریاض ، ص 
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.ـ ضرورة تنظيم املادة التعليمية مبا يتناسب و قدرات املتعلمني 14  

ث ميكن ــــــع بسيطة ، و ليس بالضرورة أن يكون املوضوع مّتصال باملادة ، حيـــــــــــــــ جيب أن يبدأ املعلمون مبواضي15

.لبدء الوصف و الشرحاستخدام عددا بسيطا من املفاهيم  1 

ف ـــــــــــــرة ، كما أّن التعريـــــــــــــــثلة و النماذج من كل تالميذ الصف أو مع جمموعات صغيــــــــ العمل من خالل األم16

.              .باخلريطة ضروري ألنّه بساعد على تسهيل الثقة و تطويرها   

بة ذات ــــم حتديد مستويات موضوع يف املنهج الوطين ، فإننا حنتاج إىل تركيــــــــــ يف حالة استخدام خرائط املفاهي17

.مستوى عال   

ة ــــة التعليميــــــم تعد نتيجة لكل من اإلدراك املفهومي للمتعّلم و اخلربات السابقة داخل البيئــــــــــــــــــــــــ خرائط املفاهي18

ات ــــــــــمادا على املعلومــــل اخلرائط جيب أن يأخذ ذلك يف احلسبان بدرجة أقل ، أو أدىن اعتــــــــــــــــــــو خارجها و حتلي

.املستخدمة يف تصميم اخلريطة  2 

و يقرتح نوفاك وجووين ثالث طرق جمربة لتدريب الطالب على بناء خرائط املفاهيم ، و جتمع هذه الطرق بشكل  

:عام على   

قة بني ا و العالــــو دوره مــــــاعدهتم على معرفة طبيعة املفاهيـــــــــخرائط املفاهيم من خالل مسـ هيئة الطالب لبناء 1

.املفاهيم   

و استخراجها من مادة ) كلمات(ـ يستخدم املعلم األساليب اليت تساعد التالميذ على استنباط مفاهيم معينة 2

.املفاهيم  مطبوعة أو شفوية ، و أن حيدد العالقة املوجودة بني  

للعيان ، لذلك ال يطلب من  ـ خرائط املفاهيم تعرض طريقة لتصوير املفاهيم و العالقات اهلرمية بينها و إبدائها3

.الطالب حفظ اخلريطة و تسميعها كما هي موجودة  3 

 
                                                            

.50المرجع نفسھ ، ص  -1  
.50، ص املرجع نفسه  -1 

تعّلم كيف تتعّلم ، ترمجة أمحد عصام الصفدي و إبراهيم حممد الشافعي ، عمادة شؤون : نوفاك جوزيف و بوب جوين  -2
.38، ص 1995املكتبات ، جامع امللك سعود ، الرياض ،   
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 التطبيقات التربوية لخرائط المفاهيم:المبحث الخامس 

م على حد سواء جعل منها أداة فعاّلة ـم و املتعلّ ــــوما هلا من أمهية على املعلإّن مرونة خريطة املفاهيم و سهولتها   

ة ــــــــس املواد املختلفــــــــــــــميكن اإلستفادة منها يف تدريديدة يف العملية التعليمية ، االت عحيث ميكن توظيفها يف جم 

قات ــــــــــقدرات العقلية بني املتعلمني ، وقد تعددت التطبييعود إىل التباين يف الا لك جلميع املراحل الدراسية و هذذ

: املفاهيم وتنوعت و من ذلك جند  ائطر الرتبوية خل  

: على الخبرات المعرفية السابقة للمتعلمين ـ الوقوف  1  

املتعلم بالفعل ، و لكن ال ول إىل بنية معرفة املتعّلم ، و حتديد ما يعرفه ــــــابتكارها للوصتعد املفاهيم األداة اليت ّمت 

ط عملي ــــــــم من مفاهيم ذات عالقة مبحتوى املعرفة ، و إّمنا هي ختطيـــــيعين ذلك أّ�ا تقف على كل ما يعرفه املتعلّ 

ق ــــــــــــاملفاهيم كأداة سابقة للتعّلم عن طرين و طالهبم ، و يّتم استخدام خرائط ـتقرييب لتوسيع خربة كل من املعلمي

                                                            .     إعطاء أمهية يف التفكري إلختيار املفاهيم الرئيسية

: و على املعلم أن يطلب منهم أن   

.أـ أن يالحظ املفهوم الرئيسي للدرس مع كتابة املفاهيم التحتية و الكلمات الرابطة أثناء املناقشة   

.فاهيم يف شكل هرمي من األكثر عمومية و مشولية إىل األقل مث األمثلة ب ـ ينّظم امل  
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ت ـ يوصلوا املفاهيم املرتابطة أو ذات العالقة بني املفاهيم على اخلطوط الرابطة حىت حيصلوا على خريطة  املفاهيم 

.ذات العالقات اهلرمية و الروابط ذات املعىن بني املفاهيم  1 

 

:ـ التخطيط الستخدام طرق جّيدة من أجل التعّلم  2   

 النقطة اليت هم فيها  تساعد خرائط املفاهيم على القيام بتخطيط طرق دراسية ليتمكن املتعلمني من الوصول من

أو  ويف النهاية يقومون بإعداد خارطة تفصيلية ملدة يومأسابيع ، الدراسية ملدة ثالثة أو أربعة ح جزءا من املادة توض

اب خمزون ــــــو اكتسن على تذكر ـــــــملساعدة املتعلمي ون اخلارطة مفيدةــ، و بذلك تكم ــــــــــام من أجل التعلّ ــــــــــبضعة أي

.غين من األفكار و املعاين املتناسقة و الصور الذهنية  

:اقتباس المعنى من الكتب المدرسية ـ  3  

الطالب يف إعدادها ، حيث أّ�ا تزيد من غموض املعىن خاصة حينما يقوم  تساعد خارطة املفاهيم يف التخّلص

ز على املعىن ــــــــــة و الرتكيـــــــــم على مراجعة املادة الدراسيـــــــــاملعاين اليت يقتبسو�ا من النص ، و تساعدهمة ـــــــــــــمن قي  

:مقال أو بحث ـ التخطيط إلعداد  4  

ع أفكارهم ــــــئا من الصعوبة ، و يعود ذلك إىل أّ�م غري قادرين على جتميـــــــــإعداد املقال عادة شيجيد الطالب يف 

مة لبعض ــقائضع ــــــعلى هذا املتعلم أن يم فمن السهل ــــــــــــة املفاهيــــــعندما جيلسون للكتابة ، و هنا يأيت دور خارط

ون ــــــــص خلارطة املفاهيم يف بضع دقائق رّمبا تكـــــــــناء ملخع بـــــــــبعد ذلك يستطي ضمنها مقالة ، واملفاهيم اليت سيت

كاملة غري  2  

                                                            
  

 Yusuftutuم 2012يونيو  24استخدام اخلرائط املفاهيمية يف التدريس ، يف : مقالة يوسف حممد أمحد طيطي  - بواسطة، 1                    

.املرجع نفسهـ 1  
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:ـ خريطة المفاهيم كوسيلة إلتصال بين الطالب  5  

اللغة حيث أّ�م يتعلموا كيف يتعلمون ، و أن يروا التعّلم أكثر معىن و وسيلة لتداول املعىن بني التالميذ باستخدام 

.و الرسوم و اإلرشادات ، ووسيلة فّعالة لإلتصال اجلماعي حني يتفاعلون أثناء مناقشتهم عند بناء اخلرائط  1 

 

يف جماالت ّمجة يف جمال التعليم و التّعلم حبيثعلى ضوء ما سبق جند أّن خريطة املفاهيم أداة فّعالة ميكن تطبيقها   

.ة تسهل على الطالب و املعلم مسريهتم العلمي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

1  
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كيف يّتم تقويمها    

حمددا مسبقا  يوجد عددالكن قبل ذلك تذكر بأنّه ال  قومي خريطة املفاهيم باإلستناد إىل املعايري التالية وعند ت 

لي ـــــــــطة ، و فيما يـــــــــاد و التوجيه املوضح على اخلريـــــ، و تعطي النقاط حسب اإلرشللنقاط احملتملة ألي خريطة 

  :ري التقوميـــــــمعاي

ارة عن العالقات بني ـــا و هي عبـــــــــم تكون هناك جمموعة من القضايـــــطة مفاهيــــــــيف كل خريـ تكوين القضايا أ 

بداعية اإلتبّني قدرة املتعّلم ،، و اليت تعكس مستوى رفيعا جدا يف التحصيل حات املرتابطة املوجودة فيها ــــاملصطل

.فإّن كل وصلة عرضية متمّيزة يف اخلريطة تعطي عشرون نقطة   

  ـ األمثلةب 

فاألفعال أو األحداث اليت تعّرب عن أمثلة للمفاهيم جيب من اهلم أن يكون املعلم قادرا على التمييز بني املفاهيم 

نقطة واحدة و قد يصمم بعض الطالب أحيانا خريطة املفاهيم  ألّ�ا ليست مبفاهيم ، و ترصد هلا ن حتاط بدائرةأ

.حيصلوا على درجة �ائية أفضل من خريطة املعلم ، و بالتايل فإّ�م   

     : التسلسل الهرمي ج ـ  

: واملعلم هنا يبحث عن إجابة للسؤالني التاليني   



دور اخلريطة املفاهيمية يف العملية التعليمية                                                     الثانـــي   الفصل    
 

43 
 

خصوصية من املفهوم الذي فوقه و يضع هل كل مفهوم أقل و أكثر ـ  2ـ،ـ هل توضح اخلريطة التسلسل اهلرمي ؟1

.؟مخس درجات لكل تسلسل هرمي صحيح  1 

 

:التفرع  -د  

م يف املستويات اهلرمية فيكون درجة ألول تفرع من ـــــــيرجع تفرع خرائط املفاهيم إىل القدرة على التمييز بني املفاهي

د درجة للمستوى األول ، درجتني ــثالث درجات تفرع تال ، حيث يرص املفهوم الرئيس املوجود يف قمة اخلريطة ،

س هلما أي تفرع ــــــــوى الثاين ، وثالث درجات للمستوى الثالث و نظرا ألّن املستويني الرابع و اخلامس ليـــــللمست  

:من العام إلى الخاص  -هـ   

صفرا، كما أّ�ا تأخذ الدرجة نفسهاإذا مل تكن هناك عالقات من العام إىل اخلاص تكون الدرجة  2 

:و كما أّن خرائط املفاهيم يتم تصحيحها من خالل   

: العالقات بين المفاهيم أ ـ   

.درجة لكل عالقة صحيحة من املفاهيم   

:البناء الهرمي ب ـ   

                                                            
تعّلم كيف تتعّلم ، ترمجة أمحد عصام الصفدي و إبراهيم حممد الشافعي ، عمادة شؤون : نوفاك جوزيف و بوب جوين  -1

  .43، ص1995املكتبات ، جامع امللك سعود ، الرياض ، 

.44املصدر نفسه ، ص  -1  
طرق و أساليب و اسرتاتيجيات حديثة يف تدريس العلوم ، دار الفكر العريب ، الطبعة األوىل ، القاهرة ، : النجدي أمحد  -2

362، ص 2004  
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.درجة لكل مستوى هرمي صحيح من املستويات   

ري أساسية فال بد ــــــمعاي ا بل يندرجـــــــتالميذ ال يكون عشوائيإّن تصحيح اخلريطة املفاهيمية من قبل املعلم لعمل ال

ضمنها من مفاهيم عامة إىل مفاهيم  املفاهيم أن يأخذ بعني اإلعتبار كل ما ينصب للخريطةللطالب املصمم  1 

موسومة بدائرة أو مستطيالت أو مربعات ،و األهم أن تكون  مية يربطها خطوط موضوعة داخل أطرأقل عمو 

.هرمية الشكل  2 

:وهذا خمطط يوضح منوذج لتصحيح خريطة املفاهيم  3 

 

  يربط  

     

 

بربط       

 

 

 مثال

     مثال مثال  مثال    

    

                                                            
 

 
).نوفاك جوزيف و بوب جووين .(45املصدر نفسه ص ـ 2  

فھوم الرئیس الم  

 مفھوم عام  مفھوم عام 
 مفھوم عام 

مفھوم أقل 
 عمومیة 

مفھوم أقل 
 مفھوم  مفھوم  عمومیة 

 مفھوم خاص 

مفھوم 
 خاص 
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   مثال

 

 رابطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفھوم خاص 



 

 



 

 

الثــــــــل الثـــــــــالفص  

قيــــــــوذج تطبیـــــنم  

 قواعد اللغة العربیة بأسلوب الخریطة المفاھیمیة 
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 تمهيد

ك يعرف صحيح ذل لقواعد اللغة العربية أمهية بالغة يف حياة الفرد ذلك أّن تعلمها يسهل عليه تعّلم اللغة ، ألنّه  

إدراك ،الكالم من خاطئه أثناء األداء فهي تعمل على تنقية كالم الفرد من األخطاء بأن حتمل املتعّلم على التفكري 

حة اليت تؤدي ـــــــمة للغة الفرد بأن جتعله خيتار الرتاكيب املناسبة و الصحيــــــمنظمواطن األخطاء فيتجّنبها و هي آلية 

.أسلوب املتكّلم املعىن و حتسن   

سها ـــــــــــــــــة تدريــــــــم اللغة ، حيث اختلف يف كيفيــــــــــت ذاته متّثل مشكلة من أهم املشكالت يف تعليــــــإالّ أّ�ا يف الوق

رد ـــــــة للفـــــــــال اللغوي اليوميـــــــستويات ألّ�ا ضرورية لتحقيق مطالب اإلستعممها يف شىت املــــــالطرائق املناسبة لتعليو  

.فتعليم القواعد ليس غاية يف حد ذاته بل هو وسيلة لتقومي اللسان حىت ال يقع يف اللحن و اخلطأ  بالتايل و  

ت ــــــعل املزيد قّعد بتضعيف العني ، وهي مجع مفرده قاعدة أي األساس و قواعد البيجاءت مادة القواعد من الف 

. أسسه  1 

 لــــــــــــــشروط التواص ة و اليت حتّددــــــــــأن يتكلم اللغح لإلنسان ــــــميكن القول أّن القوعد مبثابة األداة أو اآللية اليت تتي

.اللغة الواحدة التفاهم و ضوابطها بني أبناء  2 

يستأثر باهتمام الدارسني  على الرغم من اإلهتمام الواضح بنحو اللغة العربية من حيث املنهج و إعداده إال أنّه ال

ألّن الكتاب املدرسي مهما كان اعداده و ال يلقى منهم قبوال ، فنراهم يتلقونه من مدرسيهم بغري دافعية أو رغبة 

  3متكامال و مادته وافرة

 

                                                            
.34/،1الخصائص ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ج: ابن جني ـ 1  
مباحث في النظریة األلسنیة و تعلیم اللغة ، المؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیع ، الطبعة األولى ، :ـ میشال زكریاء 2

. 75م، ص 1985  
.248، ص 2000تدریس فنون اللغة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، : ـ مدكور علي أحمد 3  
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.حبيث يكون قائما على احلفظ إالّ أنّه يبقى قاصرا على تنمية الوعي اللغوي لدى الدارسني   

إّن املتعلمني بشكل عام حيتاجون إىل قواعد لغوية سهل التناول ، رائع الشواهد و األمثلة، بديع العرض و الشرح   

ية دون إمهال اخلربات السابقة لذلك كان لزاًما على املعلمني ــــــــــــل و تثبيته يف البنية املعرفـــــــخه يف العقــــــــو ذلك لرتسي

قة ــــاحملتوى إىل أذهان طلبتهم ، و على هذا كانت اخلريطة املفاهيمية خري طري إيصالاستخدام أساليب حديثة يف 

.لذلك  1 

:يرى غلوم أّن سأم الطلبة و نفورهم من درس القواعد يعود إىل   

.بأّن مادة القواعد غاية و ليست وسيلة خلدمة اللغة و أداهبا ـ قناعة الطلبة 1  

.التدريس على جانب التلقني غري املبين على احلفظ  ـ اعتماد طرائق2  

ة و كأّن الدرس ــــــــــ عدم استناد تدريس القواعد إىل أّي من أساليب التعّلم الذايت و امهال مهارات الطلبة اللغوي3

. و كتاب  النحوي عبارة عن مدرس 2 

و على هذا ميكن استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس مادة قواعد اللغة العربية من خالل رسم خريطة مفاهيمية 

عّلم فهم الدرس بشكل تلقائي و ذلك برتابط ـــــــسه يف احلصة و من خالهلا يستطيع املتــــــــوع يتم تدريــــــــــلكل موض

.وط و أسهم من املفاهيم الشاملة مث الفرعية وصوال إىل األمثلة الدالة عليها املفاهيم هرميا حيتوي على خط  

على بعض القواعد النحوية بأسلوب اخلريطة املفاهيمية أخريا مبينة أمهيتها يف جمال و هكذا احتوى منوذج حبثي 

. التعليم   

 
                                                            

.248ـالمرجع نفسھ ، ص 1  
، السنة الثامنة ، 5قواعد اللغة العربیة أھمیتھا و مشكالت تعلّمھا ، مجلة التربیة المستمرة ، عدد: ـ غلوم عائشة عبد ّهللا 2

11، ص 1982  
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:نموذج عن قواعد اللغة العربية بأسلوب الخريطة المفاهيمية   

 الرقـــــــــــم املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

.خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية ملوضوع أقسام الكالم   1 

.خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية ملوضوع الفعل  2 

.خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية ملوضوع عالمات الفعل املاضي  3 

.هرمية تسلسلية ملوضوع عالمات فعل األمر خريطة مفاهيمية   4 

.خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية ملوضوع املذّكر و املؤنث   5 

.خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية ملوضوع اجلملة اإلمسية   7 

.خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية ملوضوع اجلملة الفعلية   8 

.املبتدأ و اخلرب  خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية ملوضوع  9 

.مهزة القطع  خريطة مفاهيمية هرمية تسلسلية ملوضوع  10 
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 مثل

 مثل 

.01رقم    الشكل 1

 
                                                            

تدریس قواعد اللغة العربیة بأسلوب الخریطة المفاھیمیة ، دار عالم الثقافة للنشر و التوزیع ، الطبعة :رندة التوتنجي ـ 1
.11م ، ص 2012ھـ ـ 1433األولى ،   

 أقسام الكالم

ـــــــلالفع  ـــــماإلس ــــــرفالح   

كل كلمة دلّت 
على مسّمى 

اسم إنسان "
.،نبات،حیوان  

كل كلمة دلّت 
على عمل أو 
حدث مرتبط 

.بزمن معّین  

لیس بفعل و ال 
.بحرف   

 محمد ـ أحمد

.كتاب ـ دفتر  
دَرس ـ نام ـ 
.یلعب ـ یأْكل  

 أحرف الجرم

أحرف الجزم 
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هو                                                  

 

 

لمث                                                     

 

 

 

                                        

 1 02الشكل رقم                                         

  

                                                            
.12المرجع نفسھ ص ـ 1  

 أنواع الفعل 

 املضارع املاضي

 

 األمر

كل كلمة دلت على 

حدث يف الزمن 

 

 حدث كل كلمة دلت على

.يف الزمن احلاضر  
طلب حصول شيئ يف 

الزمن احلاضر و 

ل   امل

 درس ـ نام 

 

أن يكون 

مبدوءا حبرف 

املضارعة جيمع 

 يف كلمة نأيت 

 

 كْل ـ نْم 

یدرس ـ 
ندرس ـ 
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ب   للمخاط للمخاطبة  مللمتكل    

 

  مثل مثل مثل 

 

 

 

            1 03الشكل رقم                                      

 

     

 

 

                                                            
.13ـ المرجع نفسھ ص 1  

 عالمات الفعل الماضي

.تاء التأنیث الساكنة في آخره  تاء الضمیر الدالة على الفاعل  
. 

. الدالة على الفاعل" نا"  

قامت ـ 
.نامت   

درسنا ـ 
.شربنا  

 قرأتِ  كتبتَ  درستٌ 
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                                                       عالمات فعل األمر

 

 

 

 

 

 

 سواء كانــت 

 مثــــــــــــــــل                                                           

 

   ثقيلة         خفيفة                         

 ة  

 

   

 

 

 

                1 04الشكل رقم 

 
                                                            

. 15المرجع نفسھ ص ـ 1  

ياء املخاطبة يف 

.آخره   

.نون التوكيد  

 ادرسي

 العبنَّ  العْبنْ 
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 المذكر و المؤنث    

 

 

 

 

 

 

 

 حقيقي   

    جمازي         حقيقي         لفظي 

 

 

 

 

 

 ال

 

 

                               1 05شكل رقم ال

 
                                                            

. 21ـ المرجع نفسھ ص 1  

ما يصح أن تشري إليه بقولك 

".هذا "   

ما يصح أن تشري إليه 

".هذه " بقولك   

 هذه امرأة  هذا رجل 

مایدل 
 على ذكر 

ما یعامل 
معاملة 

 الذكر

ما یدل 
 على أنثى 

ما یعامل 
معاملة 
 األنثى

لحقتھ 
عالمة 
 تأنیث 

 رجل

 فاطمة

  

 حمزة  عین
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 هـــــــــو 

 

 

 

 

 

 

 مثـــل 

 

 

 1 06الشكل رقم 

 

 

                                                            

2013مارس16بتاريخ  اإلمالئية خرائط املفاهيم للقواعد النحوية و: األستاذ عبد الفّتاح أمري عباس أبو زيد  -1  

،                                                                        http://kenanaonline.com 

 الفاعـــــــــــــــــل

.سم يدل على من قام بالفعل ا  

.يكون مرفوعا دائما   

 يرفع بالضمة 

 الولدُ 
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       راــــــــضمي                         امسا ظاهرا                  مصدر مؤول  

 

 

 

 

 

    1 07الشكل رقم 

 

 

                                                            
تدريس قواعد اللغة العربية بأسلوب اخلرائط املفاهيمية ، دار عامل الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، : رندة التوتنجي ـ 1

39م ، ص2012هـ ـ 1433 1 

 نائب الفاعل

اسم مرفوع عن الفاعل بعد حذفه و يأخذ حركة 

.الفاعل   

أ    

 

یكافأ 
 المھّذب

إّنما 
تجزون ما 

كنتم 
 تفعلون 

ُعلم أّن 
اإلمتحان 

 صعبٌ 
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  1 08الشكل رقم 

 

 

                                                            
.71ص  المرجع نفسھـ 1  

 مفعول به

اسم منصوب يقع عليه 

.احلدث  

.ينصب بالفتحة   

 قابلت الضيَف ببشاشة 
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09الشكل رقم  1          

 

 

                                                            
.32المرجع نفسھ ص  ـ1  

 المبتدأ و الخبر

اسم تبدأ بھ 
 الجملة اإلسمیة

الذي یخبرنا عن المبتدأ و 
 بھ بكتمل المعنى

اسما 
صحیحا 

 معربا

مصدر 
 مؤول

خبر 
 مفرد 

شبھ  جملة 
 جملة 

املؤمنون "

" إخوة   
و أن "

تعفوا أقرب 

 للتقوى 

الكذب 

عواقبه 

 وخيمة

السماء 

 صافية 
القلم  

فوق 

 الطاولة 
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مهزة الوصل                                                                      مهزة القطع          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 10الشكل رقم   

 

                                                            

2013مارس16بتاريخ  اإلمالئية خرائط املفاهيم للقواعد النحوية و: األستاذ عبد الفّتاح أمري عباس أبو زيد ـ 1  

،                                                                        http://kenanaonline.com 

 همزة القطع و همزة الوصل 

ينطق هبا يف ابتداء الكالم 

.ووسطه   
ينطق هبا يف ابتداء الكالم 

.دون وسطه   

إبراهيم      

 أذاكر
اشتد ـ 

 استخرج 
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الدخيلة  فإنّه يستطيع  األمثلةـ من خالل هذه النماذج نستخلص أّن إذا استطاع الطالب أن حيدد املفهوم و يعزل 

.إعطاء أمثلة صحيحة قابلة للتطبيق   

:القواعد تكمن يف النقاط التالية اخلريطة املفاهيمية يف تدريس  أمهيةذلك اّن   

. يف تدريس موضوعات مادة النحو " اإللقاء من قبل املتعّلم " ـ أّ�ا تقلل من استخدام اللفظية 1  

.صورة شبكية مفاهيم مما يزيد من وضوحها و فهمها ـ عرض املادة النحوية يف 2  

.ـ تنمية اإلحتاد اإلجيايب حنو مادة القواعد و حتبيبها للطلبة لعدم الفزوع منها 3  

.ـ املساعدة يف تنمية املهارات التفكري و الرتكيب  4  

.ـ تساعد التالميذ يف فهم األنواع املختلفة للمفاهيم النحوية  5  
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 علمــــــــــــللمتنستنتج مما سبق أن اخلريطة املفاهيمية منظمة متهيديا للتعلم و أداة ختطيط بصرية حمسوسة ميكن      

اغ الذي يصنع ـــــــــاق يتواءم مع طبيعة عمل الدمــــة من خالل منط أو سيــلدمج املفاهيم اجلديدة ضمن بنيته املعرفي

 .الستخالص أو تكوين األمناطباستمرار ترتيبات متسلسلة 

عالوة على ما سبق ميكن النظر خلريطة املفاهيم باعتبارها سلة من املعّينات اليت ينبغي إتقا�ا من قبل املعلمني      

م يف شكل ـــــــون بشكل أفضل عندما تقّدم هلم املفاهيــــن على حّد سواء ، و إذ عرفنا أن الطالب يتعلمـــو املتعلمي

 .صري منّظم، كما جتعل املتعلم حمور العملية التدريسيةخمطط ب

 :و على هذا قد توصلنا إىل جمموعة من النتائج نعرضها يف النقاط التالية     

 د ــــــــــــــــــــــــــــــل الطلبة يف مادة القواعـــن حتصيــيف حتسي اإلجيايبطة املفاهيم أثبتت فاعليتها و دورها ــــــــإن خري •

يتطلب استخدام خرائط املفاهيم مهارة و جهدا مضافا من املدّرس يف إعداد و ترتيب املفاهيم و رسم  •

 .اخلرائط أكثر من اجلهد املبذول عند التدريس

م إىل شكل هرمي منّظم تساعُدُه يف التغذية ـــاكتساب الطلبة مهارة التخطيط و حتويل األفكار و املفاهي •

 .الراجعة

ما جيعلها  منطقيا،مادة الدراسية عرب تقنني املعلومات املعطاة و ترتيبها مكّثفا و شّيقا للقّدمْت ُملّخصا  •

 .أكثر تركيزا و أسهل فهما

تدفع الطالب للقيام بالعمليات الذهنية ، تؤدي إىل إجياد عالقات منطقية بني املفاهيم و تنظيمها ، مما  •

 .ُيسهل حفظها يف البنية املعرفية لكّل طالب

 : ضوء النتائج و االستنتاجات اليت توصلنا إليها ميكن اإليصاء مبا يليو يف 

 .القدرات العقلية لدى الطلبة تنميمواكبة التطوُّر و  هبدفاإلهتمام اجلّدي بطرائق التدريس احلديثة  •
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تضمني مناهج إعداد مدرسي اللغة العربية ، خطوات و أسس بناء خرائط املفاهيم و تدريبهم على كيفية  •

 .، و استخدامهاإعدادهاميمها و تص

خرائط املفاهيم على املواد الدراسية األخرى ملا ملسناه من فائدة واضحة يف مادة قواعد  اسرتاتيجيهتعميم  •

 .اللغة العربية
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 الشخصیات تعریفھا

م، من الوالیات 1932من موالید 
المتحدة األمریكیة معروف لتطویر اسم 

مؤلف أكثر من 1970الخرائط سنة 
كتاب و مجلة منھم كتاب تعلّم كیف 130

.  تتعلّم مؤسس الخریطة المفاھیمیة   

 
 نوفاك جوزیف 

 من الوالیات المتحدة األمریكیة ، أستاذ 
 بجامعة 

كتاب تعلّم كیف تتعلّم مع ھو من ألف 
نوفاك جوزیف و مؤسس أیضا الخریطة 

.المفاھیمیة   

 
 بوب جووین 

مختص في علم النفس المھتم بالتعلّم 
.المعرفي   

 
 دیفیدأوزبل 

 

م ، المعروف 1942جوان  2من موالید 
كتاب من بینھم  82بأستاذ الذاكرة ، ألف 

كیف ترسم خریطة العقل مؤسس 
.الخریطة الذھنیة   

 توني بوزان

 

:المصطلحات   

 المصطلحات شرحھا

Cornell universityباإلنجلیزیة 
ھي جامعة خاصة أمریكیة تقع في مدینة 
إیثاكا في والیة نیویورك ، أسسھا عزرا 

م، یدرس 1865أبریل 22كورنیل في 
.طالب  20833بھا   

 جامعة كورنیل
 

ھي نظریة أوزبل و التي تحدث عندما 
ترتبط المعلومات الجدیدة بوعي و إدراك 

من المتعلّم بالمعلومات الموجودة لدیھ 
فعال في بنیتھ المعرفیة ، أي أّن التعلّم ال 

یحدث نتیجة تراكم المعلومات الجدیدة 
وإضافتھا إلى المعلومات التي سبق تعلّمھا 

 . 

 التعلیم ذي المعنى 

لعام الذي یتضمن معلومات الفرد اإلطار ا  البنیة المعرفیة
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الراھنة أي المعلومات الجدیدة و لكل فرد 
.بنیتھ المعرفیة الخاصة بھ   

مفھوم لفكرة تضم تحتھا مفاھیم و أفكار 
أخرى التي تتكون نتیجة لعمل المنظمات 

عمل الروابط الوسطیة ھو المتقدمة فإّن 
ربط المعلومات الجدیدة بالمعارف 

.سابقةال  

 الروابط الوسطیة

الخطوط التي تربط المفاھیم الخاصة 
بالمفاھیم العامة في الخریطة فھي تدل 

.على العالقات بین المفاھیم   

 خطوط الربط

 

: ترجمة بعض المصطلحات من العربیة إلى اإلنجلیزیة   

Concept maps الخریطة المفاھیمیة 
Meaning full learming التعّلم ذي المعنى 

subsumers الروابط الوسطیة 
subsumbtion  االحتواءمبدأ  

One dimensional map خرائط أحادیة البعد 
Tow dimensional map  خرائط ثنائیة البعد 

Generality  عمومیة 
Imformation brocession  معالجة المعلومات 
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:المصادر : أوال   

حممد الشافعي عمادة  مـــــــــــــــتعّلم كيف تتعّلم ، ترمجة أمحد عصام الصفدي و إبراهي:ف و بوب جووين ــــــنوفاك جوزيـ1

.م1995شؤون املكتبات ، جامعة امللك سعود ، الرياض ، سنة   

:المراجع : ثانيا   

ر  ــــــب ، مصــــــــة،دار عامل الكتـــــــــــــــــــــــــيــــــراسات اإلجتماعس الدــــــــرة يف تدريــــــــــــمعاصرؤى : ي ــــد علــــــــــــ أمحد صفاء حمم1

    .م2008

ع ـــــــــــالتوزيو ر ــــــــــة الفالح للنشــــــــــــس العلوم ، مكتبـــــــــات حديثة يف طرائق التدريـــــــاسرتاتيجي: ة صبحي محدان ــــــــأبو جاللـ 2

.م 1999عة األوىل ،  الكويت ، سنة ــــــ، الطب  

دورة التعّلم و اخلارطة املفاهيمية يف : س البنائيني ـــــــــأثر التكامل بني اسرتاتيجييت التدري: م شريف سامل أمحد ـــــــــــاليتيـ 3

. 108اجتاهات الطلبة حنو العلم ، رسالة اخلليج العريب ،عدد  

.1981بريوت ، سنة  مناهج و أساليب يف الرتبية و التعليم ، دار الكتاب ، الطبعة األوىل: ـ الديب إلياس 4  

ة يف تدريس العلوم ، دار الفكر العريب ، الطبعة األوىل ، القاهرة طرق و أساليب و اسرتاتيجيات حديث: ـ النجدي أمحد 5

  .م2004، 

.استخدام خرائط املفاهيم يف التدريس ، دائرة التنمية املوارد البشرية ، بدون طبعة و بدون تاريخ : ـ بامسة العرميي 6  

   م 1999األوىل ، القاهرة ، سنة  ، الطبعة2تصميم التدريس رؤية منظومية ، عامل الكتب ،ج: حسن حسني زيتون ـ 7
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.م2003معجم املصطلحات الرتبوية و النفسية ، القاهرة ، : ـ حسن شحاتة النجار زينب 8  

بعة األوىل  املصرية اللبنانية ، الط اسرتاتيجيات التعليم و التعّلم احلديثة و صناعة العقل العريب ، دار: ـ حسن شحاتة 9

. م2008هـ ـ 148  

حتليل العملية التعليمية ، مدخل علم التدريس ، قصر الكتاب ، البليدة ، الطبعة الثانية ، مارس  : حممد الدريج ـ 10

. 1991سنة   

.م2000تدريس فنون اللغة ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، دن، : ـ مدكور علي أمحد 11  

.م 2009سنة احلديثة و طرائق التدريس ، دار املناهج للنشر ،املناهج : ـ حمسن علي عطية 12  

للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية   ة و تعليم اللغة ، املؤسسة اجلامعيةـــــــــمباحث يف النظرية األلسني: ـ ميشال زكرياء 13

  . هـ 1405م ـ 1985

.م2002طرائق التدريس العلوم و دورها يف تنمية التفكري ، دار الفكر ، عمان ، سنة : ـ سالمة عادل 14  

ز املعلومات ـــــــــــــــــيف ضوء نظرية جتهي التصميم التعليمي و التعّلم ذو املعىن رؤية ابستيمولوجية تطبيقية: ـ سرايا عادل 15

م2007مان ، سنةبالذاكرة البشرية ، دار وائل للنشر ، ع  

م 2012اإلجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، : ـ سناء حممد أبو غادرة 16

. هـ 1433ـ   

  م2001أساليب تدريس العلوم ملراحل التعليم األساسي ، دار مكتبة الفالح ، الكويت سنة: ـ عليمات حممد مقبل 17

 . 

األوىل ، سنة  م ، مطابع بابل ـ صنعاء ، الطبعةاجتاهات تربوية يف أساليب تدريس العلو : فائز حممد عادل حممد ـ 18

.م1999  
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. م2001األوىل ، عّمان ، سنة ة طرق و أساليب تدريس العلوم ، دار املسرية ، الطبع: ـ عطاء الّله ميشيل كامل 19  

. م1997سنة  التدريس و النماذج التدريسية ، اجلزء األول ،اسرتاتيجية طرائق : ـ قالدة فؤاد 20  

. م1998سنة طرائق التدريس ، : ـ قالدة فؤاد سليمان 21  

يق ـ إربد ـ عامل الكتب احلديث ــــــالتطبفنون اللغة العربية و أساليب تدريسها بني النظرية و : ـ راتب قاسم عاشور 22  

ه1430م ـ 2009سنة  ،الكتب احلديث ، الطبعة األوىل التطبيق ـ إربد ـ عامل الطبعة األوىل  

عامل الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة تدريس قواعد اللغة العربية بأسلوب اخلريطة املفاهيمية ، دار : ـ رندة التوتنجي 23 

.هـ 1433م ـ 2012األوىل ، سنة   

م ـ 2014التوزيع ، الطبعة األوىل ، سنة أساسيات التدريس ، دار املناهج للنشر و : م شرب و آخرون ـــــــــ خليل إبراهي24

. هـ1435  

:المعاجم العربية : ثالثا   

. 1/34اخلصائص ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ج: ـ ابن جين 1  

عبد اهللا علي الكبري و حممد :لسان العرب،تح: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري -ـ2

.و هاشم حممد الشاذيل،دار املعارف القاهرة مصر  أمحد حسب الل  

الرسائل الجامعية : رابعا   

األحياء على حتصيل اجتاهات  يس مقررأثر استخدام خرائط املفاهيم يف تدر : ـ نواف بن مقبل بن عبيد السرياين 1 

               هـ 1423جامعة أم القرى ، اململكة العربية السعودية ، سنة  ملعلمني حبائل ، رسالة ماجستريطالب كلية ا
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أثر استخدام طريقة خريطة املفاهيم يف حتصيل طلبة الصف الثامن لبعض املفاهيم املتعّلقة بالصوت  : ـ عقروق فاتن  2

. م1996رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة الريموك ، سنة   

فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس مقرر الفقه و أثرها على التحصيل و اإلجتاه لدى طالب : هيمي أمحداجلـ 3

. الصف األول الثانوي ، رسالة ماجستري ، كلية العلوم اإلجتماعية ، الرياض   

: الدوريات : رابعا   

، اجمللد 44الرتبوية ، الكويت ، العدد  فاعلية استخدام خريطة املفاهيم كمنّظم متقّدم ، اجمللة: شرب ـ خليل إبراهيم 1 

. م1997، سنة 11  

. م2010، سنة 26، اجمللد 4العدد , جامعة دمشق  :ـ جملة تربوية2  

: مواقع األنترنيت : خامسا   

م ، على 2008ديسمرب  9 م و البحث العلمي ، بتاريخــــــــــــخرائط املفاهيم ـ الرتبية و التعلي: الة زعيمة البلوشي ـ مق1

www . ahewar . org ،الساعة 10:04 ، من املوقع حوار  

.  2012يونيو  24مية يف التدريس بتاريخ ـــــــــــــــــــاستخدام اخلرائط املفاهي: مقالة األستاذ يوسف حممد أمحد طيطي ـ 2  

yusuftutu 

ة ــــــــــــ،من موقع التنمي2014أغسطس16خ السبت ــــــــــــــة ، بتاريــــــــــــــاخلرائط املعرفي: ارة ــــــــــــــــ مقالة األستاذ حممد طي3  

www.altanmya.org 

،من موقع إالف2013مارس  17خرائط املفاهيم يف التعليم ، بتاريخ األحد: ـ مقالة األستاذ عبد الوهاب بومجال 3  

www.edutna.pedia.illaf.net. 
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،من 2013مارس16بتاريخ  اإلمالئية خرائط املفاهيم للقواعد النحوية و: أمري عباس أبو زيد  ـ األستاذ عبد الفّتاح4

http://kenanaonline.com،    

 14/03/2014التعليم بتاريخ استخدام اسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف : ـ مقالة األستاذ خالد مطهر العدواين 5

Kadwany  gmail .com     

عـــــــــــــ،من املوق2015أكتوبر  15خ ــــــــــــــــــــــــــــــر مفهومها ـ أنواعها ـ استخداماهتا يف التعليم ، بتاريــــــــــــــــــط التفكيــــــــــــخرائـ 6  

                                        www.neweduc.com    

  :المراجع األجنبية 

2Balt linda : using concept maps and teterpretive essag ; val 99 ; issue1;1999; p19 
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